
НВЛБ-107/03.06.14г. Хулуси Язъджъоглу очни болести да да място за чужденци

3396/01.11.2013г-, МУ 

пловдим, УМБАЛ Св. 

Георги ЕАД

Н/П не

кандидатът не е 

доспустим за 

финансиране, тъй 

като е зачислен на 

място за чужденец

НВЛБ-

124/05.06.2014 г.
Деяна Дойчиновска

Акушерство и 

гинекология
да да

№ ДС-104/20.02.2014 г. с 

МУ-София и II САГБАЛ 

"Шейново" ЕАД

срещу заплащане място 

за чужденец
Н/П не

срещу заплащане 

място за чужденец

НВЛБ-

138/06.06.2014 г.

Николай Симеонов 

Даков
очни болести да да

№ 123/18.05.2011 г. с МУ 

София и УМБАЛ 

"Александровска"

чл. 20, ал. 1, т.1
УМБАЛ 

"Александровска"
не

специализанти по чл. 

20 не са допустими 

за финансиране по 

проекта

НВЛБ-

157/09.06.2014 г.

Мария 

Хараламбиева 

Бенова

Очни болести да да

№ 452/14.08.2012 г. с МУ-

София и УМБАЛ 

"Александровска"

чл. 20, ал. 1, т. 1 Н/П Не

специализанти по чл. 

20 не са допустими 

за финансиране по 

проекта

НВЛБ-

158/09.06.2014 г.

Теофил Радков 

Пелов
Урология да да

№ 399/29.06.2012 г. с МУ-

София и УМБАЛСМ 

"Н.И.Пирогов" 

място, финансирано от 

държавата

УМБАЛСМ 

"Н.И.Пирогов" 
Не

специализанти на 

място, финансирано 

от държавата не са 

допустими кандидати 

за финансиране по 

проекта

НВЛБ-

159/09.06.2014 г.

Биляна Грозданова 

Михайлова
Очни болести да да

№ ДС-201/09.05.2014 г. с 

МУ-София и УМБАЛ 

"Александровка" ЕАД

чл. 20, ал. 1, т. 1 Н/П Не

специализанти по чл. 

20 не са допустими 

за финансиране по 

проекта

НВЛБ-

179/10.06.2014 г.

Борис Серьожев 

Младенов
Урология да да

№ 70/16.05.2011 г. с МУ-

София и УМБАЛСМ 

"Пирогов" - София

място финансирано от 

държавата

УМБАЛСМ "Пирогов" 

- София
не

място финансирано 

от държавата

НВЛБ-

180/10.06.2014 г.

Евгени Димчов 

Димчовски
Кардиология да да

№ ДС - 98/22.04.2013 г. с 

МУ-София и УМБАЛ 

"Александровска" София

чл. 20, ал. 1, т. 1 от Нар. 

34

УМБАЛ 

"Александровска" 

София

Не

специализанти по чл. 

20 не са допустими 

за финансиране по 

проекта

НВЛБ-

181/10.06.2014 г.

Явор Илиев 

Рангелов
Кардиология да да

№ ДС-96/22.04.2013 г. с 

МУ-София и УМБАЛ 

"Александровска"

чл. 20, ал. 1, т. 1 от Нар. 

34

УМБАЛ 

"Александровска" 

София

Не

специализанти по чл. 

20 не са допустими 

за финансиране по 

проекта

Наименование на 

доставчика на 

здравни услуги - 

работодател

Класиране на недобрени кандидати по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България”,  подали документи за кандидатстване с краен срок 

10.06.2014 г. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 , съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз.  Инвестира във вашето бъдеще!         

Отговаря ли на 

критериите по проекта

(ако не, се посочват 

причините)

Забележка

Критерий 2:

Договор за обучение на място, финансирано от друг източник 

или на място срещу заплащане (договорът на място срещу 

заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на 

място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Вх. №
Имена по документ 

за самоличност
Специализант по

Критерий 1:

Придобита 

професионална 

квалификация 

"лекар"


