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ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/УПРАВИТЕЛИТЕ  

НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО НЯМАТ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

Относно: Указания, касаещи заявяване на места за специализанти, финансирани от 

държавата по реда на чл.13 на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ, 

 

Във връзка със сигнали в Министерство на здравеопазването за това, че част от 

базите за обучение, включени в заповеди на министъра на здравеопазването за 

утвърждаване на МФД, нямат сключени договори с лечебните заведения по чл.13 на 

наредбата, подали предложения за утвърждаване на МФД или не са били уведомени за 

това, че са посочени като бази за определения в заповедта брой специализанти – 

служители на съответните лечебни заведения, съответно към момента на утвърждаване 

на МФД базите нямат свободен капацитет за обучение по заявените от ЛЗ по чл.13 

специалности и места остават неусвоени, е необходимо: 

            С оглед предотвратяване неправомерно заявяване на МФД, заедно с 

мотивираните предложения за обучение на служители по реда на чл.13, лечебните 

заведения следва да се предоставят на имейл kmda1@srzi.bg и: 

 Писмено потвърждение от базата за обучение, с която ЛЗ има сключен договор, 

че тя има възможност и наличие на свободен капацитет за обучение на предложения 

брой специализанти по специалностите, за които ЛЗ заявява МФД. 

 Информация относно висшето училище,  с което базата има сключен договор за 

обучение на специализанти. 

В допълнение, във връзка с писмо на Столична РЗИ, изх. №03-1108\1/21.09.2022 

г., напомням за вече уточненото условие заедно с постъпващите предложения за МФД 



по чл.13 на Наредбата да се предоставя и потвърждение от ЛЗ, че е изпълнено 

изискването на чл.44, ал.5 на Наредбата, т.е. предоставяне на копие на договор/и, 

сключен между ЛЗ по чл.13, ал.1 на Наредбата и съответната база за обучение,  

одобрена /с валидна акредитация или одобрение за обучение по реда на Наредба № 8 от 

13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват 

обучение на студенти и специализанти, изм. и доп. ДВ. бр.70 от 24 август 2021 г./ за 

обучение по заявените специалности. 

В случай на не представяне от страна на ЛЗ по чл.13, ал.1 и лечебните заведения 

– бази за обучение, желаещи да обучат свои служители по реда на чл.13 на Наредбата, 

на исканите доказателства, предложенията няма да бъдат изпращани за обобщаване до 

Националния център за обществено здраве и анализи, съответно представяни за 

одобрение от министъра на здравеопазването. 

Напомням, че заявките за МФД се правят на два етапа, съгласно приложената 

Таблица1 за сроковете по процеса на кандидатстване:  

 През първо полугодие, с начало на специализацията в срок до: 31 октомври на 

годината на кандидатстване; 

 През второ полугодие, с начало на специализацията в срок до: 31 март на 

следващата календарна година. 

Таблица1 

 

За въпроси:  

д-р Наумова, 0889 440 469; 0878 991 759. 

 

С уважение,  

23.02.2023 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  
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