
В А Ж Н О !!! 

ЗА ПРОФЕСИИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ, РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ, 

РЕХАБИЛИТАТОР, ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ФЕЛДШЕР, 

ОРТОПЕДИЧЕН ТЕХНИК, МАСАЖИСТ, ЗЪБОТЕХНИК, ПОМОЩНИК-

ФАРМАЦЕВТ И ЗА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕТСКА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: 

 

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

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

 

Гореизброените специалисти, завършили полувисше образование, както и 

придобилите образователно-квалификационна степен „специалист по...” се ползват с 

правата на лицата с образователно-квалификационна степен „професионален 

бакалавър” съгласно § 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 лаборанти, рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите, 

фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите, придобили квалификация за 

упражняване на професията си преди 07.06.2005г., удостоверена с диплома за средно 

образование или други валидни документи за квалификация, имат право да упражняват 

професията си съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 

медицински специалисти. 

 

2. Удостоверяване на допълнително обучение, проведено след вече придобита 

професионална квалификация 

Съгласно действащото българско законодателство обучение, проведено след 

придобита вече професионална квалификация по медицинска професия (удостоверена с 

диплома) се доказва с Удостоверение/Свидетелство за допълнително обучение, а не с 

нова диплома за същата професионална квалификация. 

 

3. Признаване на професионална квалификация  по професиите медицински 

лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, 

фелдшер, ортопедичен техник, масажист, зъботехник, помощник-фармацевт и 

детска медицинска сестра в държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и 

Швейцария 

Признаването на професионална квалификация от приемащата държава-членка 

става по реда на Общата система за признаване на професионални квалификации 

съгласно дял III, Глава I на Директива 2005/36/ЕО. В този случай признаването се 

извършва въз основа на сравнение на проведеното от заявителя обучение с 

нормативните изисквания за придобиване на същата професионална квалификация в 

приемащата държава, като се отчита и общия професионален опит на лицето. 

Когато компетентният орган на приемащата държава-членка установи, че са 

налице съществени несъответствия между преминатото от заявителя обучение и 

нормативните изисквания в приемащата държава-членка, той може да предложи на 

заявителя компенсационна мярка – да премине стаж за приспособяване или да положи 

изпит за признаване на правоспособност. По правило заявителят има право да избере 



една от двете компенсационни мерки. 

Лицата, придобили професионална квалификация „детска медицинска сестра” 

могат да кандидатстват за признаване в приемащата държава-членка и на 

професионална квалификация „медицинска сестра – общ профил”. В този случай 

компетентният орган на приемащата държава-членка има право да определи 

компенсационната мярка, която заявителят следва да премине. 

 


