
ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Наредба  

за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност 

в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. и доп. бр. 83 от 2015 г., 

бр. 88 от 2016 г., бр. 58 от 2019 г., бр. 54 от 2020 г., бр. 79 от 2021 г., попр. бр. 81 от 2021 

г., изм. и доп. бр. 96 от 2021 г.) 

 

§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така: 

„(2) По всяка специалност се утвърждава една комисия за държавен изпит, която се 

състои от не по-малко от трима и не повече от седем души, един от които председател. В 

състава на комисията се включват представители на всички висши училища, от които са 

постъпили предложения по чл. 30, ал. 3. 

(3) Когато броят на кандидатите за явяване на държавен изпит за дадена специалност 

през една изпитна сесия надхвърля 30, министърът на здравеопазването може да утвърди 

състав на втора изпитна комисия за държавен изпит по съответната специалност въз 

основа на постъпилите предложения по чл. 30, ал. 4.“ 

2. Създава се ал. 4: 

„(4) Съставът на всяка изпитна комисия за държавен изпит за специалност включва 

лица, които заемат академична длъжност „доцент“ или „професор“ или притежават научна 

степен „доктор на науките“. 

 

§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „не по-късно от 20 декември на предходната година“ се заличават. 

2. Създават се ал. 3-5: 

„(3) Всяко висше училище и национален център по проблемите на общественото 

здраве предлага за всяка специалност по един свой представител за основен член и по 

двама резервни членове. 

 (4) Висшите училища предлагат и по един свой представител за основен член и по 

двама резервни членове и за комисиите по чл. 29, ал. 3. 

 (5) Ако по някоя специалност дадено висше училище не подаде предложения по ал. 

3 и/или 4, в състава на съответната комисия се включват представители на други висши 

училища. 



 

§ 3. Член 31 се изменя така: 

„Чл. 31. (1) Изпитната комисия провежда държавния изпит за специалност с участие 

на целия си основен състав. 

(2) Председателят на комисията определя мястото, датата и часа на провеждане на 

всеки изпит и уведомява за това членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди 

първата изпитна дата. Председателят уведомява в същите срокове и висшите училища и 

Министерството на здравеопазването. 

(3) При отсъствие на основен член на комисията, председателят определя негов 

заместник от резервните членове.“ 

 

§ 4. В чл. 34, ал. 1, т. 3 се отменя. 

 

§ 5. Член 39 се отменя. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 6. (1) Ръководителите на висшите училища и националните центрове по 

проблемите на общественото здраве подават предложения за състава на изпитните 

комисии за държавен изпит за специалност в едномесечен срок от влизане в сила на тази 

наредба, като към предложенията прилагат документите по чл. 30, ал. 2. 

(2) В срока по ал. 1 началникът на Военномедицинската академия подава 

предложения за състава на изпитните комисии за държавен изпит по военномедицинските 

специалности, като към предложенията прилага документите по чл. 30, ал. 2. 

 

§ 7. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра 

на финансите. 

 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

Министър на здравеопазването 


