
НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ: 

 

1. Има ли срок за получаване на заповедта за зачисляване? 

Заповедта за зачисляване се получава до един месец от извеждането й. За целта 

трябва да внесете докторантска такса в паричен салон, чийто размер е следния: 

 1109 лв. за редовна докторантура (плаща се само през първата година ) 

 370 лв. за задочна докторантура (плаща се през първата и втората 

докторантска година) 

 3 минимални работи заплати (към настоящия момент минималната 

работна заплата е 380 лв.) за зачисляване в докторантура на 

самостоятелна подготовка. Таксата за тази докторантура се променя 

респективно с промяната в минималната работна заплата. 

Можете да разделите таксите си на две равни вноски, втората от която трябва да 

внесете най-късно 6 месеца след първата. Внимание: задължително трябва да 

донесете бележките за платените такси в Деканата на Философски 

факултет (каб. 47, етаж 3, Южно крило). В момента на отчисляването ви в 

досието трябва да има доказателство за всички платени от вас такси. 

 

2. Какви срокове не трябва да се пропускат? 

Докторантите трябва да изготвят индивидуалните си планове най-късно до три 

месеца от зачисляването си. Те се изготвят с помощта на научните 

ръководители. На сайта на Философски факултет има бланки (Докторанти – 

Обучение – Образци на документи), които можете да изтеглите и попълните, 

както и обяснение за попълването им – какви примерни дейности можете да 

включите и по колко кредита носи всяка дейност. В този план трябва да 

определите и темите на вашите дисертационни трудове. Плановете се 

утвърждават на Катедрен съвет, след което по административен път се 

придвижват за утвърждаване на Факултетен съвет. За целта се консултирайте 

със секретарите на катедри на кои дати ще има катедрени заседания и до коя 

дата най-късно трябва да депозирате своите планове за утвърждаване.  

 

3. Осигуряват ли се докторантите? 

Докторантите, които са зачислени в редовна докторантура и не работят, се 

осигуряват здравно от Университета. Всички редовни докторанти попълват 

декларация за здравно осигуряване, с която се уточняват обстоятелствата 

относно тези осигуровки. При промяна в обстоятелствата се попълва нова 

декларация! Декларациите ще получите също от Деканата на Философски 

факултет, в момента на получаване на заповедта за зачисляване. 

 

 

 



4. Как се получава стипендията за редовна докторантура? 

Докторантите в редовна форма трябва да предоставят номер на банкова сметка в 

Паричен салон, по която да се превеждат стипендиите. Внимание: редовните 

докторанти има право да работят на трудов договор на четири часов работен 

ден. Съблюдавайте това правило, защото НАП  прави насрещни проверки и 

засича тези обстоятелства! 

 

5. Как се записват докторантски курсове? 

Докторантските курсове, които можете да записвате са на сайта на Философски 

факултет (Докторанти – Обучение – Курсове за докторанти). Някои от тях са 

вече проведени – подразбира се по датите, които са качени в сайта. 

Докторантите от летния прием може да избират от останалите непроведени 

курсове, а от февруари месец на следващата година най-предпочитаните 

курсове, за които  обикновено местата вече са изчерпани и са проведени, ще 

бъдат обявени отново. Консултирайте се редовно на сайта на Философски 

факултет, тъй като е възможно и обявяване на допълнителни групи. Тъй като м. 

август е месец на отпуските в Софийски университет, актуална информация ще 

има най-рано през м. септември. 

 


