
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

към дисертационните трудове  

на докторантите от всички катедри на НХА 

 

При постъпването си в докторантска форма на обучение докторантът 

трябва да представи на научния си ръководител и катедрения съвет анотирана 

заявка за темата на труда. (Анотираната заявка съдържа: кратка обосновка на 

заявената тема от 1 стандартна страница с посочените цели и задачи на труда и 

основна библиография по темата). В срок до шест месеца от започване на 

периода на докторантурата докторантът, научният ръководител и катедрата 

трябва да направят мотивирано прадложение за темата и основните насоки на 

дисертационния труд и индивидуален учебен план пред съответния факултетен 

съвет. 

При предаване на дисертационния труд за катедрено обсъждане 

докторантът трябва да демонстрира следните знания и умения в своя текст: 

• Да е формулирал и изградил логична теза;  

• Да е проучил и систематизирал съществуващата литература;  

• Да е съставил подробна стандартна библиография върху избраната тема; 

• Да е приложил адекватна на изследването методология.   

 

Всички дисертационни трудове трябва да бъдат набрани на компютър, 

разпечатани и подвързани. Научният стандарт на представяне на труда е 

следния: 
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2. Дисертационният труд трябва да съдържа: 

Текстова част: 

• Титулна страница (по образец, виж Приложение 1), съдържаща името на 

обучаващата институция, съответната катедра, темата на дисертацията, 

имената на докторанта и научния ръководител, година. 

• Съдържание, указващо началните страници на отделните части и глави. 

• Използвана литература по азбучен ред по БДС (виж Приложение 2). 

• Използвани съкращения (ако има) 

Илюстративна част: 

Тя е обособена след текста, не се допуска смесване на текст и визуален 

материал. Илюстративната част съдържа: 

• Списък на илюстрациите 

• Илюстрации  

 

3. Цитирането на използваната литература става по един от посочените 

начини: цитирането става чрез въвеждане на Reference – Footnote/Endnote.  

• Под черта, в края на съответната част или в самия текст.  

• Цитирането става по Българския държавен стандарт за цитиране – вж. в 

Библиотеката на НХА и приложението. 

(виж приложение 2) 

 

Обем: 

За дисертационен труд по точка А – препоръчителен обем между  170 и 220 

стандартни страници (вж. Правилник на НХА за приложение на ЗРАСРБ). 

 
За дисертационен труд по точка Б - препоръчителен обем не по-малко от 100  
стандартни страници (вж. Правилник на НХА за приложение на ЗРАСРБ). 
 

Авторефератът е в препоръчителен обем между 20 и 40 стандартни страници. 

 



Срокове: 

• Дисертационният труд и автореферата се представят в катедрата най-

малко две седмици преди обявената дата на катедреното обсъждане. 

 

Дисертационни трудове, които не отговарят на горните изисквания, 

няма да бъдат допускани до започване на процедура по защита пред научно 

жури. 

 

  


