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ПРАВИЛА 

 

за признаване на ОНС „доктор“ и научната степен „доктор на 

науките“, придобити във висши училища и научни организации в 

чужбина 

 
Приети с Решение на АС на УНСС № 5/19-20.10.2012 г. 

 

 Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за признаване на 

ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити във 

висши училища и научни организации в чужбина. 

 Чл. 2. (1) Признаването по чл. 1 се допуска и се извършва само за 

кандидати за заемане на академични длъжности в УНСС или за лица, 

заемащи академични длъжности в УНСС. 

(2) Когато признаването се иска от лице, което кандидатства за 

заемане на академична длъжност в УНСС, е необходимо да се вземе 

становището на ръководителя на съответната катедра. 

 Чл. 3. ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, 

придобити във  висши училища и научни организации в чужбина, се 

удостоверяват с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от 

образователна институция, призната от компетентен орган в съответната 

държава. 

 Чл. 4. Лицето, което иска признаване, подава чрез дирекция „Наука“ 

на УНСС писмена молба до заместник-ректора по НИД (по образец) за 

признаване на ОНС „доктор”, съответно на научната степен „доктор на 

науките”. Към молбата се прилагат следните документи: 

1. оригинал и копие на дипломата за висше образование със 

съответните приложения към нея или нотариално заверени копия, 

легализирани по съответния ред; 

2. оригинал и копие на дипломата или на аналогичния документ за 

научна степен, легализирани по съответния ред; 

3. документ за платена такса за административната услуга в размер, 

определен от Ректорския съвет; 

4. екземпляр от дисертационния труд за придобиване на ОНС 

„доктор“; 
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5. в случаите на чл. 2 (2) се представя становище от ръководителя на 

съответната катедра. 

 Чл. 5. Документите по чл. 4 се подават в дирекция „Наука“ . 

 Чл. 6. Признаването  на  дипломите  се  извършва  с  решение  на  

Академичния съвет, по предложение на Комисията по признаване на 

образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на 

науките”, придобити във висши училища и научни организации в 

чужбина.  

 Чл.7. Комисията по признаване на образователната и научна степен 

„доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити във висши 

училища и научни организации в чужбина, се състои от: 

1. заместник-ректора по НИД; 

2. главния секретар по академичното израстване; 

3. главния секретар по науката; 

4. директора на дирекция „Наука“ 

5. началник сектор "Докторантури". 

 Чл. 8. (1) Комисията извършва проверка за установяване статута на 

чуждестранните висши училища и организации и автентичността на 

издадените от тях дипломи. За извършване на проверката Комисията може 

да отправя искания за информация от висшето училище, издало дипломата 

или аналогичния документ, или от компетентните органи на съответната 

държава. 

 (2) Комисията: 

1. разглежда представените дипломи и другите документи; 

2. по своя преценка и при необходимост изисква допълнителна 

информация или документи. 

 Чл. 9. Комисията се произнася в двумесечен срок, считано от датата 

на постъпването на молбата по чл. 4, в дирекция „Наука“ на УНСС. 

 Чл.10. Комисията издава  писмено становище за признаване или за 

отказ от признаване, което внася в АС, заедно с предложението за 

признаване, съответно за отказ от признаване на  ОНС „доктор” или 

научна степен „доктор на науките”.  

 Чл.11. За признаването се издава удостоверение. 

 Чл.12. При сключено споразумение между УНСС и университета, в 

който е присъдена образователна и научна степен, процедурата по 

признаването може да се развие и по друг ред, определен в 

споразумението.  

 
 


