
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
 

Проект: BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ 

ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-1.015-0001  

„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“  

 

Процедурата е разработена в съответствие с правилата за кандидатстване по проект 

BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ и при съобразяване на § 1, 

ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 2015 г. за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.) и 

Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването 

(отм., ДВ, бр. 7 от 2015 г.). 

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

Срокът за подаване на документи за участие на лекари – специализанти и 

лекари по дентална медицина – специализанти по проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 

2017 г.  

 Документите следва да се подадат в Деловодството на Министерството на 

здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. Заявлението за участие в проекта 

следва да се изпрати и на електронната поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg. 

 

КЛАСИРАНЕ: 

1. В класирането участват кандидатите, които са подали коректно попълнено 

заявление за кандидатстване с приложени към него всички необходими документи и 

отговарят на обявените критерии за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде 

финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“. 

2. Кандидатите, които не са подали изискуемите документи, подадените документи 

са неизрядни или от подадените документи се установява, че не отговарят на критериите за 

подбор на специализанти по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в 

здравеопазването“, не се допускат до класиране.  

3. Класирането се извършва по реда на подаване на заявленията за кандидатстване 

(входящ номер) до изчерпване на наличните 520 места, като приоритетно преди всички 
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останали се класират специализантите, чието обучение вече е било финансирано по проект 

BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ на Министерство на 

здравеопазването, финансиран по схема BG051PO001-6.2.18 на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“ В случай, че има специализанти, които 

отговарят на условията за участие в класирането по т. 1, но надхвърлят обявените 520 места, 

те се посочват в класирането като „резерви“ по реда на подаване на заявленията (входящ 

номер).  

4. Класирането ще бъде обявено до 20 януари 2017 г. на интернет страницата на 

Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg. 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 

„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“: 

 

1. С класираните специализанти се сключва договор за финансиране по проекта по 

образеца, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

Страни по договора за финансиране на обучение за придобиване на специалност по проекта 

са: Министерството на здравеопазването, висшето училище, лечебното или здравно 

заведение, ръководителят на специализанта и лекарят - специализант, съответно лекарят по 

дентална медицина - специализант.  

2. Специализантът, който е класиран за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-

0001 „Специализация в здравеопазването“,  следва да попълни и подпише в шест 

екземпляра петстранния договор (два екземпляра за Министерството на здравеопазването 

и по един за останалите страни по договора) и декларациите по Приложения № 1 и № 2 към 

договора. 

3. В срок до 31 януари 2017 г. специализантът следва да подаде в Министерството на 

здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 за подпис от министъра на 

здравеопазването договора, подписан от специализанта, от ръководителя на висшето 

училище, от ръководителя на лечебното или здравното заведение и от ръководителя на 

специализанта – страни по договора, както и декларациите по приложения № 1 и № 2 към 
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договора съответно (декларация по приложение № 1 – от всички специализанти, декларация 

по приложение № 2 – от специализантите, които ще получават и стипендия по проекта). 

4. При отказ от сключване на договор от страна на специализант, който е класиран за 

участие в проекта, същият следва да информира писмено Министерството на 

здравеопазването до 27 януари 2017 г. за това.  

5. При отказ по т. 4, при непредставяне от страна на специализанта на договора и на 

декларацията/ите към него със съответните подписи, както и ако специализантът не е 

преустановил финансирането на таксите за теоретичното и практическото си обучение от 

друг източник, а при заявено заплащане на стипендия по проекта – и получаването на 

доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; 

упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-

диагностична дейност, с кандидата не се сключва договор за финансиране по проекта и той 

се заменя от следващия кандидат в класирането. 

6. След подписване на петстранния договор от страна на министъра на 

здравеопазването, Министерството на здравеопазването изпраща един оригинален 

екземпляр от договора и приложенията към него на висшето училище и три оригинални 

екземпляра на посочения в заявлението от специализанта адрес за кореспонденция. В 

едноседмичен срок от получаването им, специализантът предоставя по един екземпляр от 

договора и приложенията към него на лечебното или здравното заведение, провеждащо 

практическото му обучение и на ръководителя на специализацията му. 

 

За контакти: 

Антоанета Димова 
Ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“ 

Тел.: 02/ 93 01 266 

 

Валентина Лашкова  

Технически асистент на проекта и старши експерт в дирекция "Международни дейности, проекти и 

програми" 

Тел.: 02/ 93 01 205 

 

Ел. поща: spezialisanti@mh.government.bg 
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