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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА 

СТЕПЕН “ДОКТОР” И ПРИДОБИВАНЕ  НА НАУЧНАТА 

СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” 

В „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” 

ЕАД 

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С този правилник се урежда редът за приемане и организацията на подготовката на 

докторантите в „Аджибадем сити клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД .  

(2) Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на 

висококвалифицирани кадри за всички сфери на медицинската наука и здравна практика, 

предмет на дейност в болницата. 

(3) Редът и условията за приемане и провеждане на обучението в докторантура, се 

уреждат със Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав в 

РБългария и Правилника за неговото прилагане, Правилника за устройството и дейността на 

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ Правилника за развитие на академичния състав в 

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД, с този правилник и други подзаконови 

нормативни актове, уреждащи тази дейност. 

Чл. 2. Целите и задачите на докторантската програма се осъществяват от хабилитирания научен 

състав на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД. 

ГЛАВА ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТУРАТА 

Раздел I. Условия и ред за приемане на докторанти, български граждани и граждани на ЕС 

Чл. 3. Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на 

специалностите на научните работници в Република България. Научните специалности, по 

които се провежда обучението, трябва да бъдат от съответстващото научното направление, в 

което лицето е придобило образователно-квалификационна степен. 
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Чл.4. За докторанти могат да кандидатстват лица, придобили образователно-квалификационна 

степен “магистър”. 

Чл. 5. (1) Докторантурата в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД се осъществява в 

редовна и задочна форма и докторантура на самостоятелна подготовка. 

(2) Срокът за подготовка в редовна докторантура и за докторантура на самостоятелна 

подготовка е три години,  а за задочна – 4 години.. 

          (3) „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД обучава докторанти по държавна 

поръчка и с индивидуално заплащане (платена докторантура) по акредитирани от НАОА 

докторски програми по научни специалности. 

Чл. 6. (1) Приемът в редовна и задочна  докторантура се извършва с конкурс, който се провежда 

не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи. 

  (2) Конкурсът се обявява в Държавен вестник и на интернет страницата на болницата. 

Чл. 7. (1) Лица, придобили образователно-квалификационна степен “магистър”, желаещи да 

участват в обявени конкурси за докторанти, подават молба до Директора на „Аджибадем Сити 

Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД. 

(2) Към молбата от предходната алинея се прилагат: 

• автобиография; 

• нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование и 

приложението към нея; 

• удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от 

чуждестранно висше училище; 

• списък на публикации, ако има такива; 

• документ за платена такса за кандидатстване; 

 (3) Всички документи се представят в Дирекция „Научна и учебна дейност” в болницата 

в обявения срок за докторантура по държавна поръчка и целогодишно за платена докторантура 

и се завеждат в деловодството на болницата. 

Чл. 8. (1) Допускането на кандидатите за участие в конкурса се извършва от комисия, назначена 

от директора на болницата, включваща председател/зам.председател на НС, Директор на 

Дирекция „Научна и учебна дейност” и ръководителя на структурата (клиника/ отделение), 

която ще провежда обучението. 
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 (2) Комисията по ал. 1. разглежда документите на кандидатите за съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото приложение и на Правилника за 

устройството и дейността на „Аджибазем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД , като взема 

решение за допускане в 20 дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи 

(3) Председателят на Комисията по ал.1. уведомява чрез директора на болницата 

писмено кандидатите за резултатите от допускането им до участие в конкурса, като за 

недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им 

(4) Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпитите и получават конспект с 

въпросите за изпита по специалността. Уведомлението се изпраща най-късно един месец преди 

датата на изпита. 

(5) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата на 

уведомяването да направят възражение до директора на „ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

Токуда” ЕАД. 

 (6) Директорът  на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД възлага на нова 

комисия от 3 хабилитирани лица да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на 

комисията, Директорът взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на 

възражението. 

Чл. 9. Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по избор по един 

западен език (английски, френски, немски, испански или италиански). 

Чл. 10. Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени от Директора, включващи 

трима хабилитирани преподаватели или „доктори” по същата научна специалност. 

Чл. 11. (1) Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се 

допускат кандидати, получили оценка най-малко мн.добър (4.50) на писмения изпит 

(продължителност 4 часа). Успешно положили изпита са кандидатите, получили обща средна 

оценка от писмен и устен изпит най-малко мн.добър (5.00). 

(2) До изпит по езици се допускат само кандидати, които успешно са положили изпита 

по специалността. Успешно положили изпитите по езици са кандидатите, получили оценка 

минимум добър (4.00). 

Чл. 12. (1) Резултатите от всеки изпит  се отразяват в Протокол на изпитната комисия и се 

съобщават на кандидатите не по-късно от два дни след приключването му. 

 (2) Протоколът за класиране се прави от комисията по чл.10, за кандидатите, които са 

положили успешно конкурсните изпити по специалността и по западен език. 

(3) Председателят на комисията в седем дневен срок след приключване на конкурса 

изготвя писмен доклад с комплексната оценка на всеки кандидат и прави предложение за 

зачисляване. 
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Чл. 13. (1) Докладът на комисията се представя за обсъждане на предстоящо заседание на НС. 

(2) С решение на НС успешно издържалите конкурса кандидати се зачисляват в редовна/ 

задочна докторантура по съответната научна специалност. 

(3) Решенията на НС по докторантските конкурси се вземат чрез явно гласуване с 

обикновено мнозинство от присъстващите. Право на глас имат членовете на НС с научни 

звания и научни степени. 

(4) В Решението на НС се посочва и научният ръководител на докторанта, който се 

избира по предложение на  колегиума на съответното звено. За научен ръководител се избира 

хабилитирано лице или лице, притежаващо ОНС „доктор” по съответната научна специалност, 

с доказани научни постижения и практически опит. 

Чл. 14. Зачисляването на докторантите в редовна/задочна форма на обучение се извършва със 

заповед на Директора въз основа на решението на НС. В заповедта се посочват: формата на 

докторантура, научната специалност, научното звено, към която се зачислява докторантът, 

срокът на обучение, името, академичната длъжност и научната степен на научния ръководител, 

работната тема на дисертационния труд. 

Чл. 15. (1) Редовните докторанти заплащат еднократно годишна такса в размер, определен с 

Постановление на Министерския съвет за съответната учебна година. 

(2) Докторантите по предходната алинея са освободени от заплащане на такса през 

последните две години на докторантурата. 

(3) За редовна платена докторантура годишната такса се определя със заповед на 

Изпълнителния директор 

Чл. 16. (1) Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в 

основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 

се извършва без изпит през цялата година.         

(2) Кандидатът по ал. 1 подава заявление по образец до ръководителя на научната 

организация, към което прилага проект на дисертационен труд, разработен в основната му част 

и библиография. 

(3) Ръководителят на научното звено, в съответствие с резолюция на директора на 

болницата,  най-рано в 14-дневен срок от подаване на заявлението, насрочва  заседание на 

научен колегиум за обсъждане на представения проект за дисертация. Ако колегиумът одобри 

работата на кандидата, ръководителят на научното звено прави предложение до НС с посочване 

темата на дисертацията, научната област, срок на обучение и предложение за научен 

ръководител. 

(4) НС на свое заседание взема решение за зачисляване на докторанта и утвърждава 

темата на дисертацията и определя срок за разработване на индивидуалния учебен план. 
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Чл. 17. Въз основа на решението на НС Директорът на научната организация издава заповед за 

зачисляване на докторанта на самостоятелна подготовка, в която се посочват формата и срокът 

на докторантурата, звеното, където се организира обучението, темата на дисертацията и 

научната област, научния ръководител. 

Раздел II. Условия и ред за приемане на докторанти, чужди граждани 

Чл. 18 (1) Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава – членка на 

ЕС, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, 

или на Конфедерация Швейцария могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура: 

          1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен и научен обмен; 

          2. съгласно актове на Министерски съвет на Р България; 

          3. при условията на чл. 95, ал. 7 от ЗВО. 

       (2) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за докторанти и по условията и реда за приемане 

на български граждани, ако:            

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на РБългария; 

       2. имат статут на бежанци; 

         3. са от българска народност. 

Чл. 19. (1) Кандидатите по чл. 18, ал. 1 и 2 подават следните документи: 

          • формуляр или молба,съдържаща кратки биографични данни, темите за разработка на 

дисертационен труд, степента на владене на чужди езици, както и научната организация и 

звеното, в което желаят да се обучават; 

           • копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът 

притежава магистърска степен; 

          • медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването 

и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства; 

          • списък на публикации, ако има такива; 

          • копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от 

които е българско; 

          • удостоверение на признато висше образование, ако дипломата е издадена от 

чуждестранно висше училище; 
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          • две снимки. 

(2) Документите по ал.1, трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в 

съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България. 

Чл. 20. Кандидатите за докторанти чужденци трябва да са добре подготвени по български език, 

което се установява след полагане на изпит пред комисия на МОН.  

Чл. 21. След обсъждане на представените документи във НС и въз основа на взетото решение, 

Директорът издава заповед за зачисляване в докторантура, без полагане на конкурсни изпити. 

Чл. 22. (1) Защитата на дисертационни трудове за образователна и научна степен “доктор” се 

провежда публично и само на български език. 

 (2) Чужди граждани, зачислени в докторантура и разработващи дисертация на един от 

официално признатите международни езици, могат да защитават при следните условия: 

          • представят превод на труда; 

          • осигурен е преводач по време на публичната защита; 

          • в обявата за защита задължително е посочено, че същата ще се проведе на български 

език. 

Раздeл III. Подготовка и научно ръководство на докторантите 

Чл. 23. (1) Обучението на докторантите в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД се 

осъществява в съответствие със ЗВО и включва следните дейности: 

          1. научно-изследователска дейност; 

          2. профилактична, диагностично-лечебна  и рехабилитационна дейност; 

          3. посещение и участие в работата на курсове, семинари, лекции и др.; 

          4. колоквиуми и изпити за докторантски минимум; 

          5. защита на дисертационния труд. 

 (2) Разпределението по видове дейности за срока на обучението се извършва на базата 

на стандартен индивидуален учебен план, при спазване на съответните закони и правилници. 

Чл. 24. В „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД се провежда организиран учебен 

процес с докторантите по Групов учебен план с цел запознаване с нормативната уредба за 

докторантурата в РБългария, разширяване и задълбочаване на теоретичната, методичната, 

езиковата и компютърна подготовка, необходими за разработване на дисертационните трудове 
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на съответно научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен 

с индивидуалния план за работа на докторанта. 

Чл. 25. (1) Груповият учебен план включва консултации за подготовка по въпросите на 

литературната справка, методите на експерименталното и клинико-диагностично изследване, 

морално-етични аспекти на научното изследване, основни модели на научни проучвания, 

структура и съдържание на научния труд, статистическа обработка и представяне на 

резултатите. 

(2) Груповият учебен план се приема от НС и се утвърждава от Директора на 

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД 

(3) Индивидуалните учебни планове на докторантите се обсъждат и приемат от  

научните колегиуми на звената и се утвърждават от НС. 

Чл. 26. (1) Обучението на докторантите се осъществява по Индивидуален учебен план. 

(2) Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда 

и утвърждава от НС. 

(3) Индивидуалният учебен план определя насоката на докторантурата и се състои от 

Общ учебен план за целия период на обучение и Работен план по години. Индивидуалният 

учебен план съдържа: 

          1. темата на дисертационния труд; 

          2. разпределение на всички дейности по години; 

          3. колоквиумите и сроковете за полагането им; 

          4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, 

конференции и др. научни изяви; 

          5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд. 

(4) Промяната на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска 

по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защита. Промяната се извършва със 

заповед на Директора въз основа на решение на НС по предложение на научния ръководител. 

Чл. 27. Докторантите полагат колоквиумите/изпитите си по индивидуалния учебен план пред 

назначени от директора комисии, в състав, най-малко, от 3 хабилитирани лица при 

задължително участие на научния ръководител на докторанта. 

Чл. 28. (1) Докторантите се атестират от НС в края на всяка  година, в съответствие със срока на 

зачисляване. 
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(2) Докторантите представят пред научния колегиум отчет за извършваните дейности, 

който съдържа научна част (докладване на получени резултати) и отчет за изпълнението на 

индивидуалния учебен план. 

(3) Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта пред научния 

колегиум. 

(4) Научният ръководител предлага, съвместно с докторанта, конкретизация на 

индивидуалния учебен план на докторанта за следващия период на разработката. 

 (5) Научният колегиум  приема: 

          1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на 

докторанта; 

          2. предложение за атестация на докторанта; 

          3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година; 

          4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата. 

(6) Предложението по ал. 5, т. 2 и 3 се утвърждава от НС. 

Чл. 29. (1) Научният ръководител на докторанта, освен отчетността по чл. 28, може да изисква 

по свое усмотрение отчет за работата по докторантурата по всяко време на срока на 

докторантурата. 

Чл. 30. (1) Изпитът по специалността от докторантския минимум се насрочва със заповед на 

Директора по доклад от Ръководителя на научното звено, в което се провежда обучението. 

(2) Заповедта на Директора се издава не по-късно от 7 дни преди определената дата за 

провеждане на изпита. 

(3) Изпитът по специалността от докторантския минимум се провежда от комисия, 

назначена от Директора, в състав: ръководителя на научното звено, в което се провежда 

докторантурата, научния ръководител на докторанта и хабилитиран преподавател или „доктор”. 

Раздел IV. Права и задължения на докторантите 

Чл. 31. Правата и задълженията на докторантите се уреждат със ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение, Правилник за устройството и дейността на „Аджибадем Сити Клиник 

УМБАЛ Токуда” ЕАД и с този Правилник. 

Чл. 32. Докторантът се включва в научното звено, в което е зачислен, ползва библиотечния 

фонд на болницата и съответното звено, осигурен му е безплатен достъп до национални и 

международни научни бази данни, лаборатории, кабинети,  стационарни болнични 
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клиники/отделения  при разработване на дисертацията, участва в конференции, семинари и 

симпозиуми и др., свързани с подготовката му. 

Чл. 33. На редовните докторанти по държавна поръчка, независимо от възрастта се дължат 

вноски за здравно осигуряване. 

Чл. 34. Прекъсване на докторантурата се разрешава от НС по молба на докторанта и доклад на 

научния му ръководител по обективни причини: 

          • бременност и майчинство; 

          • продължително боледуване; 

          • продължителна специализация в чужбина; 

          • сериозни социално-битови проблеми. 

Чл. 35. Удължаване срока на редовната докторантурата се разрешава от НС по изключение, 

след мотивирано предложение на научния ръководител, но за не повече от шест месеца и без 

право на стипендия. Удължаването на срока на докторантурата на самостоятелна подготовка се 

разрешава от НС за срок, не повече от една година 

Чл. 36. Преминаването на докторанти от една в друга научна организация става след решение 

на НС. 

Чл. 37. Редовни докторанти, работещи във вредна среда, ползват правата на служителите от 

същото звено. 

Чл. 38. (1) Редовните докторанти могат да постъпват на щатна работа по време на 

докторантурата с продължителност не повече от половината от законно-установено за звеното 

работно време. 

(2) Редовните докторанти, избрани за асистенти, продължават работата по дисертацията 

си като докторанти на самостоятелна подготовка след решение на НС 

(3) След първата година на редовните докторанти се възлага преподавателска дейност. 

Чл. 39. (1) Докторант, който не изпълнява индивидуалния си и групов план за подготовка без 

уважителни причини се отстранява или отписва от докторантура. 

(2) Отстраняването и отписването се извършва въз основа на доклад от научния 

ръководител и решение на НС. 

Чл. 40. (1) Редовни докторанти в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД, напуснали 

обучението по собствено желание, или отстранени и отписани от НС, връщат получените суми 

за стипендии. 
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(2) Редовни докторанти в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД , отчислени 

поради тежко заболяване, доказано със съответни медицински документи, не връщат 

получените суми за стипендии. 

Чл. 41. (1) Докторант, който е положил колоквиумите от индивидуалния си план и изпита по 

специалността от докторантския минимум, но не е защитил дисертацията си в срок, се 

отчислява от докторантура с право на защита по доклад от научния ръководител и решение на 

НС. 

(2) Положеният изпит по специалността от докторантския минимум има валидност до 5 

години след изтичане на редовния срок на докторантурата.  

Чл. 42. (1)  Докторантите могат да подават  жалби и  да правят предложения, отправени към 

ръководителя на научното звено, председателя на Научния съвет, Изпълнителния директор.  

(2) Всяка жалба или предложение, независимо към кого е отправена,  се разглежда от 

хабилитирания и нехабилитиран състав на Научното звено. Обсъждат се възможностите за 

подобряване на учебния процес и се излиза с конкретно предложение.  

(3) Разглеждането на жалбите и предложенията, свързани с обучението на докторанти, се 

извършва чрез ДНУД на болницата. Отправената  жалба се насочва от получателя  към ДНУД, 

която проследява разглеждането на жалбата или предложенито и следи резултатите. 

Раздел V. Финансово обезпечаване на обучението в докторантура и материално 

стимулиране на докторантите и научните ръководители 

Чл. 43. На научните ръководители се признават по 40 лекционни часа годишно за всеки 

ръководен от тях редовен докторант и по 20 часа за ръководство на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

Чл. 44 За провеждане на конкурсни изпити за докторанти, на всеки член от изпитната комисия 

се признават по два часа упражнения за всеки изпитан. 

Чл. 45. Редовните докторанти получават стипендия в размер, определен с Постановление на 

Министерския съвет. 

Чл. 46. Редовните докторанти, които се командироват съобразно индивидуалния им 

докторантски план, получават пътни, дневни и квартирни пари по Наредбата за командировки в 

страната. 

Чл. 47.  (1) „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД осигурява финансово защитите 

пред научно жури на докторанти, които са преминали успешно предварително обсъждане пред 

научен колегиум до 1 година от датата на обсъждането. 

(2) Защитите на докторанти на самостоятелна подготовка пред научно жури, които са на 

основен трудов договор в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД и успешно са 
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преминали предварително обсъждане пред научен колегиум финансово се осигуряват от 

болницата. 

. Заключителни разпоредби 

§1. Този правилник се приема в съответствие със ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

прилагане, Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, 

докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, Правилника 

за устройството и дейността на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД и други 

подзаконови актове, уреждащи тази дейност. НС на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда 

” ЕАД при необходимост обновява Правилника за организацията и провеждането на 

докторантурите. 

§2. Неуредените в този Правилник случаи се уреждат с разпоредбите на действащите 

нормативни актове. 

§3. Правилникът за организацията и провеждането на докторантурите в „Аджибадем Сити 

клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД е допълнен  и приет с решение на НС Протокол № 39 от 

07.10.2021 


