
 

на място, финансирано от 

друг източник или на 

място срещу заплащане 

съгласно Заповед РД 21-

12/16.11.2012г.

№ на договора и страни 

по договора

1 НВЛБ -54/14.04.2014г. Недялка Милчева Милкова нервни болести да да
финанрано от друг 

източник

977/03.12.2013г. МУ- 

Варна,МБАЛ Св.Марина
да

2 НВЛБ-57/17.04.14г.
Антония Генадиева Николова-

Ковачева
очни болести да да място срещу заплащане

228/25.06.2009, МУ София 

, ВМА 
да

3 НВЛБ-65/21.05.14 Миглена Пламенова Петкова клинична хематология да да
финанрано от друг 

източник

841.22.04.2013г МУ-

Варна,МБАЛ Св.Марина 

Варна

да

4 НВЛБ-67/22.05.2014г. Виктория Красимирова Тодорова обща медицина да да
финанрано от друг 

източник

ДС/259/27.05.2013г.МУ-

София, МФ към МУ 

София

да

5 НВЛБ - 68/22.05.2014г. Божидар Атанасов Наметков кардиохирургия да да
финанрано от друг 

източник

ДС-29/22.01.2014г МУ-

София,МБАЛ-НКБ
да

№

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"

Отговаря ли на 

критериите по проекта

(ако не, се посочват 

причините)

Класиране на одобрените кандидати по медицина 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!               



6 НВЛБ - 69/22.05.2014г. Емануела Евгениева Петкова обща медицина да да
финанрано от друг 

източник

ДС-257/27.05.2013г. 

МУСофия, МФ към МУ -

София

да

7 НВЛБ-70/22.05.2014г. Ивайло Цветанов Цветков кардиология да да място срещу заплащане
21.05.2014г. МУ-София, 

УМБАЛ Св.АННА
да

8 НВЛБ - 71/22.05.2014г. Даниел Ангелов Стефанов хирургия да да място срещу заплащане
201./28.08.2013г.СУ 

"Кл.Охридски,ВМА-София
да

9 НВЛБ - 72/22.05.2014г. Надя Петрова Димитрова гастроентерология да да
финансирано от друг 

източник

193/06.07.2011 г., МУ 

София,УМБАЛ"Александр

овска"ЕАД

да

10 НВЛБ-76/23.05.2014г. Камелия Василева Илиева неонатология да да
финанрано от друг 

източник

ДС- 79/17.02.2014г. МУ 

София, СБАЛАГ"Майчин 

дом"

да

11 НВЛБ - 77/23.05.2014г. Владимир Илиев Илиев
анестезиология и 

интензивно лечение
да да

финансирано от друг 

източник

 3377./05.12.2013г. УМБАЛ 

"Св.Георги ,МУ-Пловдив
да

12 НВЛБ - 79/26.05.2014г. Радостина Иванова Георгиева нервни болести да да място срещу заплащане

2472/26.05.2014г.МУ 

София УМБАЛ"Царица 

Йоанна-ИСУЛ"

да

13 НВЛБ-80/27.05.2014г. Михаела Людмилова Станимирова
анестезиология и 

интензивно лечение
да да място срещу заплащане

194/23.08.2012г.СУ 

"Св.Кл.Охридски",УБ 

"Лозенец"

да

14 НВЛБ - 81/28.05.2014г. Иванка Георгиева Стойкова
кожни и венерически 

болести
да да

финанрано от друг 

източник

496/25.09.2012г. МУ 

София,ВМА МБАЛ-София
да

15 НВЛБ - 82/28.05.2014г. Николай Евгениев Николаев 
пневмология и 

фтизиятрия
да да място срещу заплащане

890/24.04.2013г. МУ 

Варна,СБАЛПФЗ Русе
да


