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ДО  
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК                     

УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД  

 

ПРОКУРИСТА НА  

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК  

УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД 
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от .................................................................................................................................. 

..................................................................... докторант към 

                                         (редовен /задочен/  на самостоятелна подготовка) 

Научно звено................................................... 

адрес............................................................................................................................. 

тел.: .................................................., е-mail ............................................................... 

 

Г-ЖО  ДИРЕКТОР, 

Г-Н ПРОКУРИСТ,  
 

Моля да бъде открита процедура за придобиване на образователната и научна 

степен «Доктор» по:  

професионално направление ....................................................................................................; 

докторска програма ................................................................................................................... 

с тема на дисертационния труд: ............................................................................................... 

и научен ръководител ................................................................................................................ 

 
Прилагам необходимите документи: 

 

1. Заявление (по образец) до директора на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ 

ЕАД за допускане до официална / публична/  защита с опис на документите – с входящ 

номер и дата от Деловодството. 

2. Дисертационен труд – в 3 екземпляра и в електронен формат (PDF). 

3. Автореферат* – в 10 екземпляра и в електронен формат (PDF).  

4. Творческа автобиография – европейски формат, подписана от кандидата. 

5. Диплома за образователно-квалификационна степен ‘магистър’ с приложение 

(нотариално заверени копия). 

6. Диплома за призната медицинска специалност специалност (нотариално заверено 

копие). 

7. Списък на публикациите и научните трудове по темата на дисертационния труд. 

8. Копия на публикациите и научните трудове по темата на дисертационния труд (с 

подпис на докторанта). 

9. Заповед за зачисляване в докторантура (за докторанти на самостоятелна подготовка и 

протокол от разширен научен колегиум и заповед за зачисляване).  

10. Протокол от проведения колегиум на научното звено за отчисляване с  право на 

защита.. 

11. Заповед за отчисляване с право на защита. 
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12. Протокол от изпит – докторантски минимум по специалността. 

13. Справка за съответствие с националните минимални изисквания  в съответната област. 

14. Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи (по образец). 

15. Други документи, свързани с хода на процедурата. 

16. Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на български език. 

17. Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на английски език. 

 

дата..................       С  уважение : ........................... 

гр. София 

 
*Приема се и проект за автореферат до постъпването на официалните рецензии.    

Документи от т. 4 до т. 14 вкл. се представят в 3 екземпляра в отделни  

папки. Всяка папка се окомплектова с 1 брой дисертационен труд и 1 

брой автореферат. 

 

Документи №16, 17, един брой автореферат и дисертация на хартиен и 

електронен носител се предоставят в ДНУД за внасяне в НАЦИД. 

 се представят в ДНУД за регистрация в НАЦИД. 

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedures/16251607911437583827.doc
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedures/16251607911437583827.doc

