
  
 

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ОБЛАСТ ВАРНА! 

           
 
          Информирам Ви, че на 27.01.2015 г. е публикувана Наредба №1 
от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването, която отменя Наредба №34/29.12.2006 г. за 
придобиване на специалност в системата на здравеопазването. В тази 
връзка бих искала да Ви уведомя следното: 
          С новата Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването се създават 
привлекателни условия за специализация и възможности за 
професионално развитие на медицинските специалисти в Република 
България. 
          Специализацията по клиничните специалности, при които се 
извършват лечебно-диагностична дейност и здравни гпижи, ще се 
осъществява въз основа на сключен трудов договор на пълно работно 
време за срока на специализацията с лечебно заведение, акредитирано 
за обучение по съответната специалност, национален център по 
проблемите на общественото здраве или висше училище / база за 
обучение/. Базите за обучение ще обявяват целогодишно, включително 
на интернет страниците си свободните места за специализанти както 
обявяват свободните работни места. Назначаването на специализанти 
ще се извършва по реда на Кодекса на труда без приемен изпит. 
          Предвидена е възможност центровете за спешна медицинска 
помощ и други лечебни заведения, които не са акредитирани за 
обучение по съответната специалност да могат да сключват договори с 
бази за обучение за обучение на свои служители по клинични 
специалности. 
          Специализацията на трудов договор с база за обучение гарантира 
в най-пълна степен правата и задълженията на специализанта във 
връзка с обучението му за придобиване на специалност, включително 
получаване на адекватно трудово възнаграждение. Трудовото 
възнаграждение, получавано за извършената от специализанта 
дейност, не може да бъде по-малко от минималния месечен размер на 
осигурителния доход за съответната икономическа дейност и 
квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета 
на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна 
година. 



          Местата, финансирани от държавата за 2015 г. ще бъдат 
определени в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата със 
заповед на министъра на здравеопазването. При наличие на повече 
кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, 
класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и 
от държавните изпити. 
          За специализанти, които се обучават по реда на Наредба 
№34/29.12.2006 г. са предвидени две възможности: 

1. да продължат обучението си при условията, при които са приети 
– в тези случаи не се прилагат разпоредбите на чл. 11a на 
Наредба №34, предвиждащи работа в лечебно или здравно 
заведение, определено от министъра на здравеопазването за срока 
на обучение; 

2. да сключат трудов договор на пълно работно време на длъжност 
за специализант с база за обучение в тримесечен срок от влизане 
в сила на настоящата наредба. В тези случаи те прекратяват 
обучението си по реда на Наредба №34 и продължават 
обучението си по реда на новата наредба. 

          Определянето на местата за специализанти ще се осъществява 
целогодишно от самите бази за обучение / децентрализирано/. Те ще 
извършват подбор на специализантите и ще ги назначават по реда на 
Кодекса на труда, както назначават останалите си служители. В 
Наредба №1/22.01.2015 г. е предвидено в 14- дневен срок базите за 
обучение да уведомяват Министерство на здравеопазването за 
обявените от тях свободни длъжности за специализанти. 
          Ръководителите на лечебните заведения – бази за обучение на 
територията на областта имат възможността от влизане на новата 
наредба в сила – 31.01.2015 г., да назначават специализанти по реда на 
Кодекса на труда и посочената наредба на местата за специализанти, 
заявени през 2014 г. или на част от тях. 
          Информирам Ви също, че се предвиждат промени в Наредба 
№18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за 
аккредитация на лечебните заведения, съгласно които, за да получат 
положителна акредитационна оценка за обучение на специализанти, 
лечебните заведения следва да разполагат с длъжности за лекари-
специализанти. 
           
 
 
 
 


