
Изисквани документи за допускане до конкурс 
за научни степени и за заемане на академични длъжности в ИА с НАО

(приети с решение на НС от 2.05.2011)

Документи за допускане на конкурс за докторанти

1) молба до Директора на ИА с НАО за допускане до конкурса
2) автобиография по европейски образец
3) диплом за образователно-квалификационна степен “магистър”
4) удостоверение за признато висще образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно 
висше училище
5) медицинско свидетелство
6) свидетелство за съдимост

Документи за допускане до предзащита и защита  на дисертация за 
получаване на ОНС “доктор” и научната степен “доктор на науките”

I. Документи за допускане до предзащита и защита на дисертационен труд за 
получаване на ОНС “доктор”

А. Документи за допускане до  предзащита

1. заповед за зачисляване
2. заповед за отчисляване с право на защита (ако определеният от закона срок за подготовка е 
изтекъл)
3. протоколи от взети изпити по специалността, по чужд език и по компютърна грамотност 
4. свидетелства за изкарани специализирани курсове и/или дипломи от участия в школи и 
конференции, които се признават за специализирани курсове
5. списък за изнесени семинари и доклади на конференции, които не са публикувани
6. списък с публикациите
7. доклад от ръководителя на отдела за резултатите от гласуването на  семинара пред който 
докторантът е докладвал постигнатите от него резултати.  

Заб. Документите от 1) до 7) се подреждат в папка, която се внася в Научния съвет от докторан-
та една седмица преди заседанието, на което ще се разглежда въпросът за допускане на 
докторанта до предзащита. 

Б. Документи за предзащита

8. извадка от протокола на НС с решение за допускане до предварителна защита
9. електронно копие от дисертацията качено на web-страницата на ИА с НАО



В. Документи за допускане до защита

10. извадка от протокола от заседанието на семинара на звеното, пред който е направена 
предзащитата 
11. извадка от протокола на НС с решение за допускане до защита
12. заповед на Директора за назначаване на НЖ за защита на дисертацията
13. копия от  публикациите подредени в папка с пореден номер 
14. автореферат 
15. копия от дисертацията  

Заб.  Всички  документи  от  1)  до  12)  без  9)  трябва  да  бъдат  подредени в  папка  и  да  бъдат 
придружени с писмо-опис на документите. Документите по точки 13) и 14) се предоставят в 5 
екземпляра подредени в 5 папки. Всички документи заедно с два екземпляра на дисертацията 
се  депозират  в  канцеларията  от  докторанта,   в  рамките  на  една седмица  след  заповедта  на 
директора за назначаване на  НЖ. 

II. Документи за допускане до защита на дисертационен труд за получаване на  НС 
“доктор на науките”

А. Документи за предзащита

електронно копие на дисертацията качено на страницата на ИА с НАО

Б. Документи за допускане до  защита

1.  извадка от протокола от заседанието на семинара на звеното пред който е направена 
предзащитата

В. Документи за защита
2.  извадка от протокола на НС с решение за допускане до защита
3.  копие от заповедта на Директора за назначаване на НЖ за защита на дисертацията
4.  списък с публикациите с оригинален подпис на кандидата  
5.  списък със забелязаните  цитати (без автоцитатите) с оригинален подпис на кандидата  
6.  копия от публикациите, подредени в папка с означен пореден номер и разделени по раздели 
7.  автореферат    
8.  копия от  дисертацията 

Заб. Документите по точки 1) до 3) се представят подредени в папка и придружени с писмо-
опис.   Документи по точки 4)  до  7)  се  предоставят в  7  екземпляра подредени в  7  папки  и 
придружени  с  писмо-опис. Всички  документи  заедно  с  3  екземпляра  на  дисертацията   се 
депозират  в  канцеларията  не  по  късно  от  7  дни  след  датата  на  издаване  на  заповедта  на 
Директора за назначаване на НЖ за защита на дисертацията.



Документи за допускане до конкурс за заемане 
на академичните длъжности “главен асистент”, “доцент” и “професор”

I. Документи за допускане до конкурс за “главен асистент”

1.  молба до Директора на ИА с НАО за допускане до  конкурса
2.  автобиография по европейски образец
3.  копие от диплом за образователно-квалификационна степен “магистър” , заверено в 
канцеларията на ИА с НАО
4.  копие от диплом за образователна и научна степен “доктор” в обявената научна област, 
заверено в канцеларията на ИА с НАО
5.  медицинско свидетелство
6.  свидетелство за съдимост
7.  удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
8.  «Държавен вестник» с обявата на конкурса
9.  списък с публикациите и забелязаните цитати, без автоцитатите  
10.  копия от публикациите, подредени в папка с означен пореден номер 

Заб. Документите от 1) до 10) се представят подредени в папка и придружени с писмо-опис, и се 
депозират в канцеларията на ИА с НАО в рамките на законоустановения срок.

II. Документи за допускане до конкурс за  “доцент”

1. молба до Директора на ИА с НАО за допускане до  конкурса
2. творческа автобиография
3. копие от диплом за образователна и научна степен “доктор”, заверено в канцеларията
4. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
5. медицинско свидетелство
6. свидетелство за съдимост
7.  «Държавен вестник»  с обявата на конкурса
8. списък с публикациите с подпис на кандидата (оригинал) 
9. списък със забелязаните  цитати (без автоцитатите) с подпис на кандидата (оригинал) 
10. справка за участия в научни проекти, ако има такива 
11. справка за участия (като лектор) в  школите за магистри, докторанти и пост-докторанти в 
НАО 
12. справка за приносите
13. копия от публикациите, подредени в папка с означен пореден номер
14. автореферат или списък на публикациите предстанени за придобиване на ОНС «доктор»

Заб. Документите от 1) до 7) се представят подредени в папка и придружени с писмо-опис. 
Документите  по  точки  8)   до  14)   се  предоставят  в  7  екземпляра  подредени  в  7  папки 
придружени с писмо-опис.  Всички документи се  депозират в канцеларията на ИА с НАО в 
рамките на законоустановения срок. 



III. Документи за допускане до конкурс за  “професор”

1.  молба до Директора на ИА с НАО за допускане до конкурса
2.  творческа автобиография
3.  копие от диплом за образователна и научна степен “доктор”, заверено в канцеларията на ИА 
с НАО
4.  копие от диплом за научната степен “доктор на науките”, ако има такъв, заверено в 
канцеларията на ИА с НАО
5.  удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
6.  медицинско свидетелство 
7.  свидетелство за съдимост 
8.  «Държавен вестник» с обявата на конкурса
9.  списък с публикациите с подпис на кандидата (оригинал) 
10. автореферат или списък на публикациите представени за получаване на НОС “доктор” и на 
НС “доктор на науките” ако има такава
11. списък със забелязаните  цитати (без автоцитатите) с подпис на кандидата (оригинал) 
12. копия от публикациите, подредени в папка с означен пореден номер  
13. справка за участия в научни проекти 
14. справка за участия в международни астрономически форуми (конференции и симпозиуми) 
15. справка  за защитили докторанти/дипломанти, ръководени  от кандидата 
16. справка за работа с магистри и докторанти в качеството на консултант,  лектор в школите за 
магистри, докторанти и пост-докторанти провеждани в ИА с НАО или лектор във  ВУЗ  
17. справка за участия в организационни и програни комитети на национални и международни 
астрономически форуми и школи за магистри и докторанти 
18. справка за участия в редакционни колегии и съвети на национални и международни издания 
по астрономия 
19. справка за приносите по темата на конкурса
20. отзиви ако има такива

Заб. Документите по точки от 1) до 8)  се представят подредени в папка и придружени с писмо-
опис. Документите по точки от 9) до 20) се предоставят в 7 екземпляра, подредени в 7 папки и 
придружени с писмо-опис.  Всички  документи се депозират в канцеларията на ИА с НАО в 
рамките на законоустановения срок. 

Всички неупоменати по-горе, но изискуеми по силата на ЗРАСРБ и правилниците към 
него, документи задължително се прилагат.

Председател на НС на ИА с НАО
доцент дфн Н. Маркова


