
В А Ж Н О !!! 

ЗА ПРОФЕСИИТЕ АКУШЕРКА, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

1. За упражняване на професията им в България от тези лица не се изисква 

придобиването на нова диплома (напр. след „надграждащо обучение”) 

Медицински сестри и акушерки, завършили полувисше образование, и придобили 

образователно-квалификационна степен ”специалист по...” се ползват с правата на 

лицата с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”, 

съгл. § 5 от ПЗР на Закона за висшето образование  (обн. ДВ, бр. 112 от 1995г.)  и  § 32, 

ал. 2 и 3 на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн. 

ДВ, бр. 41 от 2007г.).  

Медицинските сестри и акушерките могат да се ползват и с правата на лицата с 

образователно-квалификационна степен "академичен бакалавър" при условията на § 2б 

от Закона за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., посл. изм. ДВ. бр.13 от 8 

Февруари 2008г.).   

 

2. Нова диплома след „надграждащо обучение” не е необходима и на 

заминаващите за работа в държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и 

Швейцария 

За дипломите на медицински сестри и акушерки, започнали обучението си преди 

01.01.2007г. Министерство на здравеопазването не може да удостоверява 

„съответствие” с изискванията на Директива 2005/36/ЕО, защото определената за 

България дата на съответствие на обучението е 01.01.2007г. (начало на обучението). 

Признаването на квалификация от приемащата държава-членка става въз основа 

на придобития професионален опит: 

- автоматично, въз основа на т.нар. “придобити права” по Директива 2005/36/ЕО – 

когато лицата са работили действително, законосъобразно и непрекъснато три от 

последните пет години на територията на България; или 

- в рамките на Общата система – когато не е налице стаж три от последните пет 

години на територията на България. Решението се взема от приемащата държава-членка 

въз основа на сравнение на проведеното обучение с националните изисквания за 

придобиване на професионална квалификация в приемащата държава-членка, като се 

отчита и общия професионалния опит на лицето. 

 

3.  Попълване и подпечатване на формуляри на английски език, изисквани от 

органите по признаване на Великобритания (NMC) 

Официален език в Република България е българският. В Министерство на 

здравеопазването не се попълват и подпечатват формуляри на чужд език. 

С британския компетентен орган – NMC - е уточнено, че гражданите следва да 

прикрепят към формуляра издаденото от МЗ удостоверение, заедно с превод. Отделно 

следва да прикрепите и медицинско свидетелство или да получите печат от лекар върху 

формуляра. 

 


