
 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА  

ЛЕКАРИТЕ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И  

ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

  

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо 

изпълнявания проект BG05M9OP001-1.015-0001 - „Специализация в здравеопазването“, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез 

Европейския социален фонд Ви уведомявам за стартирала нова – трета по ред 

процедура по кандидатстване, отворена на 19.12.2018 г.  

По новия проект могат да кандидатстват следните групи лекари-специализанти 

и специализанти-лекари по дентална медицина: 

 Такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазване на място, финансирано от друг източник по 

реда на отменената Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата 

на здравеопазването по специалност, различна от специалностите “Анестезиология и 

интензивно лечение“, „Обща и клинична патология“, „Педиатрия“, „Спешна 

медицина“, „Инфекциозни болести“ и „Неонатология“ /за които Министерство на 

здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение/ и 

които към момента на кандидатстването по проекта продължават обучението си на 

място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 

2006 г; 

 Такива, които се обучават за придобиване на специалност по реда на 

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в 

интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за 

регистрация" /секцията в горния десен ъгъл/ и отново през сайта се подава заявление 

http://www.specializanti-mh.info/


за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и 

придружаващи документи. 

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може 

да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите 

документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция 

„Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-

специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“. 

Процедурата за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална 

медицина-специализанти за финансиране на обучение по проекта е със срок за 

кандидатстване до 30.09.2020 г.  

С одобрените кандидати ще се сключва петстранен договор за финансиране -  

между Министерство на здравеопазването, висше училище по медицина, лечебно или 

здравно заведение (база за обучение), ръководител на лекаря-специализант и лекар-

специализант. Отговорността по набиране на подписите от посочените страни по 

договора е на одобрените кандидати, след което трябва да изпратят договора в 

Министерство на здравеопазването за полагане на последния подпис.  

При възникнали допълнителни въпроси на разположение са членовете на екипа 

за организация и управление на проекта: 

Антоанета Димова – координатор на проекта и главен експерт в дирекция 

„Международни проекти и електронно здравеопазване“ в Министерство на 

здравеопазването - тел: 02/ 930 12 71; 

Павлина Христова - финансист на проекта и главен екперт в дирекция 

„Международни проекти и електронно здравеопазване“ – тел: 02/930 12 06. 

Електронна поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg 

 
 
 
 

 


