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ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/УПРАВИТЕЛИТЕ 

НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, 

НА ВНИМАНИЕТО НА  

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО НЯМАТ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

Относно: Влязла в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015 г. 

за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ 

бр.79 от 21.09.2021 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ, 

  

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването /МЗ/, приложено Ви 

предоставям за сведение обнародваната на 21 септември 2021 г. Наредба за изменение 

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

здравеопазването, в сила от 25 септември 2021 г. 

В този смисъл обръщам внимание на основните промени, въведени с наредбата, 

касаещи: 

 Местата за специализанти, финансирани от държавата /МФД/; 

 Процеса по обобщаване на информацията за обявените от базите за 

обучение свободни длъжности за специализанти. 

МФД ще се определят 2 пъти в годината – до 15 януари и до 15 август, а 

обучението на приетите специализанти на такива места ще започва съответно през 

месеците март и октомври. 

Освен въз основа на потребностите от специалисти в страната и на 

възможностите на базите за обучение да обучават специализанти, МФД ще се 

определят и на база заявен интерес от кандидати за специализация.  



Етапите и сроковете в процеса по определянето на МФД са регламентирани в 

чл.44 на Наредба №1 (последно изм. и доп. ДВ бр. 79 от 21.09.2021г.). 

Редът за заемане на МФД е регламентиран в чл.47б и чл.47в на Наредба №1. 

Съгласно разпоредбите на чл.47б на Наредба №1 базите за обучение обявяват 

конкурси за заемането на МФД два пъти в годината в срок до 10 февруари и до 10 

септември. В обявата задължително се отбелязва, че местата са финансирани от 

държавата. Базите за обучение и лечебните заведения по чл.13, ал.1 на наредбата, 

включени в заповедта за определяне на МФД, организират приема на специализанти на 

МФД така, че обучението на специализантите да започне не по-късно от 31 март, 

съответно 31 октомври на календарната година, в която са издадени заповедите за 

МФД. 

В тази връзка, напомням, че заемането на длъжностите за специализанти по 

клинични специалности се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса 

на труда, с изключение на длъжностите за специализанти по Обща медицина, за които 

може да не се провежда конкурс. В чл. 91, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда ясно е 

посочено, че срокът за подаване на необходимите документи не може да бъде по-

кратък от 1 месец. 

 Определяне на по-кратък срок за подаване на документи е в разрез с 

посочената разпоредба на Кодекса на труда и съответно не следва да бъде 

допускано! 

С измененията в наредбата отпада задължението на специализантите, 

обучавани на МФД, да работят задължително на определено място за срок от 3 години. 

 В тази връзка отпада и изискването за събиране на информация за свободни 

длъжности за лица с придобита специалност, които да се заемат от специалисти, 

обучавани на МФД. 

Друга промяна в наредбата касае подаваната към момента информация в МЗ за 

обявените от базите за обучение свободни длъжности за специализанти (независимо 

дали са на места, финансирани от държавата или не), а именно: 

В чл. 17, ал. 1 на Наредба № 1 е регламентирано, че базите за обучение обявяват 

целогодишно, включително на интернет страниците си, свободните длъжности за 

специализанти. С изменението на ал. 2 на същата разпоредба е предвидено, че 

едновременно с публикуване на обявата по ал. 1 базите за обучение уведомяват по 

електронен път и съответната РЗИ за обявените от тях свободни длъжности за 

специализанти (т.е. създава се задължение на базите за обучение да информират РЗИ, а 

задължението да информирате МЗ отпада!).  



РЗИ публикуват на интернет страницата си постъпилата информация за 

свободни длъжности за специализанти. Всички РЗИ уведомяват МЗ за броя на 

обявените от базите за обучение (на територията на съответната област) свободни 

длъжности за специализанти по специалности два пъти годишно – в срок до 15 юли (за 

първото полугодие) и до 15 януари (за второто полугодие). 

Важно е да се отбележи, че с изменението на Наредба № 1, в сила от 

25.09.2021г., е предвидено, че МЗ ще предоставя на базата за обучение средства, 

необходими за трудовото възнаграждение на специализанта, приет на МФД по 

клинична специалност (в размер на 2,5 минимални работни заплати), само за времето, 

когато той провежда практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се 

провеждат в основната база за обучение и предвиденото в учебната програма 

теоретично обучение (чл. 42б, ал. 1 от наредбата). През останалото време трудовото 

възнаграждение на специализантите, приети на МФД въз основа на срочен трудов 

договор в база за обучение, ще е за сметка на базата за обучение (като минималното 

трудово възнаграждение в този случай е предвиденото по общия ред в чл. 15, ал. 3 на 

наредбата – не по-малко от минималния осигурителен доход). 

Изключение е специалността Обща медицина. За специализантите, приети на 

МФД по специалност Обща медицина, МЗ ще предоставя на базата за обучение 

средства в размер на 1,2 пъти от размера на 2,5 минимални работни заплати за страната 

и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от срока 

на обучението, определен в номенклатурата на специалностите (чл. 42б, ал. 4 на 

наредбата). 

Средствата, които МЗ ще предоставя на всички бази за обучение за 

специализантите по клинични специалности, обучаващи се на МФД, ще се предоставят 

на тримесечие на висшите училища, които имат сключен договор със съответната база 

за обучение и са регистрирали съответния специализант. Редът за предоставяне на 

средствата е регламентиран в чл. 43, ал. 2, 7 и 8 на Наредба № 1. 

За специализантите, приети на МФД по реда на чл. 13 на наредбата, МЗ ще 

предоставя на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1, чийто служител е специализантът, 

средства в размер на 2,5 минимални работни заплати за страната и дължимите от 

работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от срока на обучението, 

определен в номенклатурата на специалностите (чл. 42б, ал. 2 от наредбата).  

Средствата ще се предоставят на тримесечие на висшето училище, което има 

сключен договор с базата за обучение и е регистрирало съответния специализант. 

Висшето училище ще ги предоставя на базата за обучение, а тя от своя страна ще ги 



предоставя на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1 на наредбата (чл. 43, ал. 8 на 

Наредба № 1). 

Във връзка с предстоящото първо определяне на МФД (в срок до 

15.01.2022г.) по предвидения нов ред сроковете за реализиране на отделните етапи на 

този процес са регламентирани в §27 от Преходни и заключителни разпоредби към 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015 г., обн. ДВ бр.79 от 

21.09.2021 г., както следва: 

1. В 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата (т.е. до 09.10.2021г.) 

ръководителите на базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на 

МФД за 2022 г., обявяват на интернет страницата си предложенията си за МФД по 

клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по 

чл.11, ал.1, т. 1 на наредбата. В същия срок информация за предложените МФД се 

изпраща по електронен път и на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). 

2. В 5-дневен срок от получаване на информацията по т.1 (т.е. до 14.10.2021г.) 

РЗИ обобщават постъпилата информация и я публикуват на интернет страниците си. 

3. Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по т.1, заявяват това 

писмено в съответната база за обучение в 10-дневен срок от публикуването на 

информацията по т.2, т.е. до 24.10.2021 г. 

4. В 5-дневен срок от изтичане на срока по т.3 (т.е. до 29.10.2021г.) базите за 

обучение подават в РЗИ информация за местата по т.1, за които има заявен интерес от 

лица по т.3. 

5. В 30-дневен срок от влизане в сила на наредбата (т.е. до 24.10.2021г.) 

ръководителите на лечебни заведения по чл.13, ал.1 от наредбата (лечебни заведения, 

които не са бази за обучение по съответната специалност), които желаят да заявят МФД 

по клинични специалности за 2022 г., представят в съответните РЗИ мотивираните си 

предложения да обучат свои служители по реда на чл.13 на наредбата на места за 

специализанти, финансирани от държавата, като посочат и базата за обучение, с която 

имат договор. 

6. РЗИ обобщават постъпилата информация по т.4 и 5 и я изпращат по 

електронен път в Националния център по обществено здраве и анализи в 10-дневен 

срок, т.е. до 08.11.2021 г. 

7. Националният център по обществено здраве и анализи обобщава 

информацията по т.6 и в 20-дневен срок (т.е. до 28.11.2021г.) изпраща по електронен 

път обобщената информация в Министерството на здравеопазването (МЗ). 

Във връзка с изложеното до тук, следва: 

I. 



1.В срок до 09.10.2021 г. базите за обучение на територията на област София-

град, които желаят да назначат специализанти по клинични специалности на МФД за 

2022 г. на срочен трудов договор (по чл. 11, ал. 1, т. 1 на наредбата) трябва да обявят на 

интернет страницата си своите предложения за такива места. 

2.В същия срок (до 09.10.2021 г.) базите за обучение трябва да изпратят по 

електронен път /имейла за обратна връзка е посочен по-надолу/ информацията за 

своите предложения за МФД на Столична РЗИ /СРЗИ/ (а не на МЗ!), като попълнят 

приложения Образец /Worksheet in До РЗИ пето изм. Наредба 1 от 2021-2/. 

3.В срок до 24.10.2021 г. базите за обучение приемат писмените заявления на 

лицата, които биха желали да кандидатстват на предложените от тях МФД. 

4.В срок до 29.10.2021 г. базите за обучение подават в СРЗИ информация само за 

тези предложени от тях МФД, за които има заявен интерес от потенциални кандидати.  

Така например ако базата за обучение е заявила 2 МФД по Педиатрия, но в 

посочения срок само едно лице е заявило интерес към тези места, базата за обучение 

трябва да подаде в РЗИ само 1 (едно) МФД по Педиатрия. 

Информацията за тези МФД, за които има заявен интерес от потенциални 

кандидати се подава по приложен образец, утвърден от директора на Националния 

център по обществено здраве и анализи, публикуван и на интернет страницата на 

центъра /Obrazec_MFD_training_bases (2)/. Обръщам внимание, че при попълване на 

образеца е необходимо да се придържате изцяло към посочените указания, като 

попълните всяка колона.  

 Във връзка с процеса на предоставяне на средствата от МЗ и параметрите на 

заповедта за определяне на МФД, задължително посочете висшето училище, с което 

базата за обучение има сключен договор и което ще регистрира специализанта. 

II. 

Лечебните заведения на територията на областта, които не са бази за 

обучение (по чл.13, ал.1 от Наредба №1) и които желаят да заявят МФД за 2022 г., в 

срок до 24.10.2021 г., следва да представят в СРЗИ мотивираните си предложения да 

обучат свои служители на МФД по реда на чл. 13 на наредбата, като задължително 

посочат и базата за обучение, с която имат договор.  

Информацията за предложенията на лечебните заведения по чл.13, ал.1 на 

наредбата се подава по приложен образец, утвърден от директора на Националния 

център по обществено здраве и анализи, който е публикуван и на интернет страницата 

на центъра /Obrazec_MFD_LZ13 (1)/. Обръщам внимание, че при попълване на 

образеца е необходимо да се придържате изцяло към него и посочените указания. 



Във връзка с процеса на предоставяне на средствата от МЗ и параметрите на 

заповедта за определяне на МФД, задължително посочете висшето училище, с което 

базата за обучение има сключен договор и което ще регистрира специализанта. 

Обратната информация, препращайте на e-mail: kmda1@srzi.bg /Символа пред @ 

e знака за цифрата 1/. Табличните форми, следва да са в Excel формат (не в PDF или 

друг формат!).  

При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към: 

 д-р Искра Колева, МЗ – началник-отдел „Образование и квалификация“, тел. 

02/930 14 63; 

г-жа Лилия Гигова, МЗ – държавен експерт, отдел „Образование и 

квалификация“, тел. 02/930 11 14; 

д-р Мариела Наумова, СРЗИ – главен експерт, отдел „Контрол медицински 

дейности и аптеки“, тел: 0878 991 759; 0889 440 469; 02/81 30 467. 

 

Приложение: Съгласно текста: 

 Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, изм. и доп. ДВ бр. 79 от 21 септември 2021 г; 

 Образец на таблица във формат Excel /Worksheet in До РЗИ пето изм. Наредба 1 

от 2021-2/ за попълване и препращане към СРЗИ на обявяваните от лечебните 

заведения-бази за обучение длъжности за специализанти; 

 Образец на таблица във формат Excel /Obrazec_MFD_training_bases (2)/ за 

попълване и препращане към СРЗИ на обявяваните от лечебните заведения-бази 

за обучение длъжности за специализанти, за които има заявен интерес от 

потенциални кандидати; 

 Образец на таблица във формат Excel /Obrazec_MFD_LZ13 (1)/ за попълване и 

препращане към СРЗИ на информация от лечебните заведения по чл.13, ал.1, 

които желаят да обучат свои служители на МФД. 

 

 

С уважение,  

04.10.2021 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  

mailto:kmda1@srzi.bg

