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КАНДИДАСТВАНЕ ЗА ДОКТОРАНТУРА
КАКВА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ДА ИЗБЕРА
В Националния център по заразни и паразитни болести (НЦПЗБ) се извършва прием
и обучение на докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение по
научните специалности: вирусология, епидемиология, имунология, имунопатология и
алергология, микробиология, паразитология и хелминтология. Обучението се
извършва в отделите по вирусология, епидемиология, имунология, микробиология и
паразитология и тропическа медицина.
• Редовната докторантура е с продължителност 3 години. През целия срок на
докторантурата ежемесечно се получава стипендия в размер, определен от държавата.
• Задочната докторантура е с продължителност 4 години.
Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с конкурс чрез полагане
на изпит по специалността в две части – писмен и устен и изпит по чужд език
(английски, френски, немски), избран от кандидата.
•
Докторантурата на самостоятелна подготовка продължава 3 години.
Кандидатите за тази форма на обучение трябва да имат предварително подготвен
проект на дисертационен труд, който се подлага на обсъждане в съответния отдел.
Колегиумът на отдела и поканените хабилитирани лица одобряват/неодобряват
работата на кандидата в негово присъствие. След което се изготвя протокол с
предложение към Научния Съвет (НС) на НЦЗПБ кандидатът да бъде зачислен за
докторант на самостоятелна подготовка с тема на дисертацията, която е в съответствие
с дейността на отдела, в който ще се зачисли кандидатът.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
МАГИСТЪРСКА ДИПЛОМА ОТ БЪЛГАРСКО ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

АКО

ИМАМ

За редовна и задочна форма на докторантура, кандидатите трябва да подготвят
следните документи:
1) Заявление (формуляр) до директора на НЦЗПБ за участие в конкурса;
2) Автобиография (европейски образец) със снимка;
3) Нотариално заверено копие на диплома за завършена образователноквалификационна степен „магистър” и приложението към нея;
4) Медицинско свидетелство, издадено до един месец преди датата на
кандидатстването;
5) Свидетелство за съдимост;
6) Две снимки;
7) Документ за трудов стаж, ако има такъв;
8) Списък на публикациите, ако има такива;
9) Сертификат за компютърни умения, ако има такъв;
10) Сертификат или диплома за владеене на чужд език, ако има такъв;
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Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е не по-кратък от два
месеца след публикуването на обявата в „Държавен вестник“.
За докторантура на самостоятелна подготовка се подготвят:
1) Заявление (формуляр) до директора на НЦЗПБ за зачисляване;
2) Автобиография (европейски образец) със снимка;
3) Копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен
„магистър” и приложението към нея;
4) Проектът на дисертационния труд.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
МАГИСТЪРСКА ДИПЛОМА ОТ ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ В ЧУЖБИНА

АКО

ИМАМ

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за
докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование
и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. В зависимост от
формата на докторантурата кандидатите трябва да представят и горепосочените
необходими документи.
КОГА И КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ДОКТОРАНТ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА В НЦЗПБ
Конкурсът се обявява в Държавен вестник и на интернет страницата на НЦЗПБ
(https://ncipd.org)
За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователноквалификационна степен „магистър”.
Желаещите кандидати подават необходимите документи, посочени по-горе.
Комисия, назначена със заповед на Директора на НЦЗПБ разглежда подадените
документи за съответствие с изискванията, като взема решение за допускане до
конкурсен изпит в 20-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи.
Кандидатите получават уведомително писмо за резултата, като за недопуснатите се
посочват и мотиви за решението. Допуснатите кандидати се уведомяват за датата, часа
и мястото на провеждане на изпита, като получават и списък с въпросите за изпита по
специалността. Уведомлението се изпраща най-късно един месец преди датата на
първия изпит.
Действащите конспекти за прием на докторанти се намират на страницата на
НЦЗПБ – Информация/„Портал за докторанти“.
Конкурсният изпит се провежда не по-рано от 1 (един) месец след изтичане на
срока за подаване на документите и се състои от три части:
 писмен изпит по специалността с продължителност 4 часа. До устен изпит се
допускат кандидатите получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50)
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 устен изпит по специалността – за успешно положен изпит по специалността се
счита средна оценка от писмен и устен изпит най-малко Мн. добър (5.00). Кандидатите
се допускат до изпит по език и допълнително се уведомяват за дата на изпита.
 изпит по чужд език – счита се за успешно положен при оценка минимум Добър
(4.00)
Целият набор от документи на положилите изпитите кандидати се представя пред
НС на НЦЗПБ с предложение за зачисляване. Въз основа на решението на Научния
съвет директорът на НЦЗПБ издава заповед за зачисляване на докторанта. В нея се
посочват: форма на докторантурата; отделът, в който се организира обучението;
срокът на обучението; темата на дисертационния труд; научната област и научният
ръководител на докторанта, който се избира по предложение на колегиума на
първичното звено .
КОГА И КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ДОКТОРАНТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА
В НЦЗПБ
Приемът в самостоятелна подготовка на обучение на докторанти се извършва без
изпит, през цялата академична година. Кандидатът подава в отдела проект на
дисертационния труд, разработен в основната му част, както и библиография и
необходимите документи, посочени по-горе. Представената част от дисертационния
труд се обсъжда от колегиума на отдела в присъствието на кандидата. При одобрение
на работата, ръководителят на отдела прави предложение до директора на НЦЗПБ за
научен ръководител, тема на дисертацията, научна област и индивидуален учебен план
за работа на докторанта. Въз основа на предложението НС в рамките на заседанието
взема решение за зачисляване на докторанта, като утвърждава темата на
дисертационния труд и индивидуалния учебен план на доктората.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИТЕ ДОКТОРАНТИ
КАКВИ СРОКОВЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОПУСКАТ
 До три месеца от зачисляването от докторанта и научния ръководител се
изготвя индивидуален учебен план за обучение. Представя се за обсъждане и
утвърждаване от Научния съвет. Индивидуалният учебен план определя насочеността
на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучението и
работен план по години.
 Годишен отчет - в края на всяка академична година, независимо от формата на
докторантура, придружен от атестация от научния ръководител се представя отчет
пред НС. Отчетът съдържа извършените през годината дейности: научна част
(докладване на получените резултати), отчет за изпълнението на индивидуалния
учебен план, събраните кредитни точки. Приема се от НС след кратка презентация.
 Освен годишния отчет редовните докторанти изготвят и тримесечен отчет
/представя се доклад/ пред НС за работата, извършена по дисертационния труд,
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заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал. Приема се от
НС на НЦЗПБ.
КАК СЕ ПОЛУЧАВА СТИПЕНДИЯТА ЗА РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА
Докторантите в редовна форма трябва да предоставят документ от банка с IBAN по
който да се превеждат стипендиите в отдел „Административно-стопански и финансов“.
Внимание! Редовните докторанти имат право да работят на трудов договор. Това
обстоятелство се съгласува и удостоверява с декларация, която се попълва при
получаване на заповедта за зачисляване.
КАКВИ ИЗПИТИ ТРЯБВА ДА ПОЛАГАМ ПО ВРЕМЕ НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ
През обучението си докторантите независимо от формата на обучение трябва да
положат задължителни кандидатски минимуми, които са заложени в индивидуалния
учебен план., пред комисия назначена със заповед от директора на НЦЗПБ.
Минимумът по специалността е специфичен за всяко професионално
направление. Докторантът може да получи насоки и конспект от научния си
ръководител, който преценява готовността за явяване и изготвя доклад за дата, място
на провеждане и предложение за комисия, в която задължително е участник.
Директорът на НЦЗПБ утвърждава със заповед датата и комисията за провеждане на
кандидатския минимум.
КАК ДА СЕ ЗАПИША ЗА ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ
По време на своето обучение докторантите посещават различни курсове. НЦЗПБ
предлага курсове, специално предназначени за докторанти, но докторантите могат да
посещават и такива, организирани от други отдели или университети в България и в
чужбина, както и да използват web-базирани платформи за обучение. Условието е тези
курсове да бъдат вписани в индивидуалния учебен план на докторанта и одобрени от
научния ръководител.
Докторантските курсове, организирани от НЦЗПБ, се оповестяват на сайта на НЦЗПБ
https://ncipd.org - Информация/ „Портал за докторанти“.
Всеки успешно завършен курс, предвиден в индивидуалния учебен план носи
кредитни точки на докторанта. За допускане до вътрешна защита докторантът трябва
да има минимум 200 кредитни точки (Вътрешни правила на НЦЗПБ за организация на
системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение по докторски
програми и на академичния състав, глава четвърта - кредитна система за оценка на
подготовката на докторантите в НЦЗПБ).
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КАКВИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИМАМ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СИ КАТО ДОКТОРАНТ
Докторантите в редовна и задочна форма на обучение участват в диагностичната и
организационно–методична работа на съответните лаборатории, както и в
организирането и провеждането на курсове за специализанти и продължителна
квалификация на медицински и немедицински кадри, съгласно индивидуалния си
план.
МОГА ЛИ ДА ПРЕКЪСНА ОБУЧЕНИЕТО СИ КАТО ДОКТОРАНТ
Основанията за прекъсване могат да бъдат:
• По болест –докторантът трябва да предостави решение от ЛКК.
• Поради бременност, раждане и отглеждане на дете.
Прекъсването става чрез депозиране на молба до Директора в деловодството на
НЦЗПБ и съответния документ (решение на ЛКК, акт за раждане на дете, болничен лист
и т.н.). За начална дата на прекъсването се счита датата на подаване на молбата, освен
ако в приложените документи не е указано друго или докторантът изрично не е
посочил дата в молбата си. При прекъсване на докторантурата, крайният срок се
променя съответно за времето на прекъсване, като максималният срок, за който
докторантурата може да прекъсне е 2 (две) години.
В КАКВИ СЛУЧАИ МОГА ДА УДЪЛЖА ДОКТОРАНТУРАТА СИ
По изключение срокът може да бъде удължаван, но не повече от 1 (една) година,
при необходимост от провеждане на допълнителни изследвания за изготвянето на
дисертационния труд или необходимост от набиране на допълнителни клинични
проби.
Необходимите документи за удължаване са:
1) Заявление до Директора на НЦЗПБ;
2) Становище от научния ръководител;
3) Списък с публикации.
Документите се депозират в отдела от докторанта и се разглеждат на заседание на
отдела, след което се взема решение от Научния съвет.
Майчинството (бащинството) не е основание за удължаване. В случаите на
отглеждане на дете се прилага прекъсване на докторантурата.
МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ СИ ТРУД И/ИЛИ НАУЧНИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ
Промяна на темата на дисертационния труд и/или на научния ръководител се допуска
по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защитата. Промяната се
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извършва със заповед на директора на НЦЗПБ, въз основа на решение на Научния съвет
(НС) по предложение на колегиума на съответния отдела.

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ
ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОГА ДА СЕ ОТЧИСЛЯ С ПРАВО НА ЗАЩИТА
За да се яви на защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и
научна степан „доктор“, докторантът трябва да е отчислен с право на защита и да е
подготвил дисертационния труд, който отразява резултатите от неговите изследвания.
Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научноприложни резултати,
които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да
показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната
специалност и способност за самостоятелни научни изследвания.
Докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след изпълнение
на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, заложени в
индивидуалния учебен план и минимум 200 кредитни точки.
Правото на защита се придобива с решение на НС по предложение на съвета на
отдела (първичното звено) или след положителна оценка (успешна вътрешна защита)
на съвета на (отдела) за готовността на дисертационния труд за публична защита.
Докторантът, придобил право на защита, се отчислява със заповед на директора на
НЦЗПБ.
Правото на защита може да бъде упражнено в срок, определен в правилника на
НЦЗПБ, но не по-късно от 5 години от решението на научния съвет.
КАКВО ОЗНАЧАВА ПРЕДСРОЧНО ОТЧИСЛЯВАНЕ И ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ОТЧИСЛЯ
ПРЕДСРОЧНО
Редовните докторанти получават допълнителна стипендия от 1000 лева, при
положително решение (успешно вътрешна защита) на съвета на отдела (първичното
звено) за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на
обучение.
Докторантът представя готовия дисертационният труд на научния ръководител,
който преценява готовността за защита, като е длъжен да се произнесе в едномесечен
срок. При положителна оценка за готовността, научният ръководител предлага на
колегиума на отдела откриване на процедура за предварително обсъждане (вътрешна
защита) на дисертацията, където се взима решение за готовността за защита пред
научно жури. При положително решение за готовността за защита колегиумът на
отдела прави предложение за състава на научното жури, задължително в присъствието
на научния ръководител и докторанта.
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КОЛКО ВРЕМЕ СЛЕД ВЪТРЕШНАТА ЗАЩИТА СЕ СЪСТОИ ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА
След успешно представяне на докторанта на вътрешната защита и предложението
на колегиума на отдела се представя доклад до директора на НЦЗПБ за взетите
решения и копие от протокола от заседанието. Научният съвет (НС) в срок не по-късно
от 1 (един) месец след представянето на посочените документи определя научно жури,
което се утвърждава със заповед на директора на НЦЗПБ в 7-дневен срок.
Членовете на научното жури изготвят две рецензии и три становища, които
задължително завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават на
първичното звено до 3 (три) месеца от избора на научното жури. Те заедно с
автореферата на дисертацията се публикуват на интернет страницата на НЦЗПБ.
Откритото заседание за защита на дисертационния труд (официалната защита) се
провежда в едномесечен срок след публикуване на автореферата, становищата и
рецензиите.
Публичната защита следва да се състои най-късно до четири месеца след
издаването на заповедта за научно жури.
За успешно защитен се счита дисертационния труд, получил на защитата три или
повече положителни оценки.
Образователна и научна степен „доктор“ се придобива от деня, в който
дисертационния труд е защитен успешно.
При успешна публична (официална) защита на дисертационния труд в срок до
една година, след завършване на тригодишния срок на обучение редовните
докторанти получава допълнителна еднократна стипендия в размер на 1000 лева.
ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАТЯ ТАКСА ЗА ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА
НЦЗПБ не поема разходите за защита на докторанти на самостоятелна подготовка,
които са на основен трудов договор в друго висше училище, университет или лечебно
заведение.
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