
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ – ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ 

В РЗИ-Варна постъпи писмо с вх. №03-809/03.10.2019 г. от г-жа Жени Начева– 

Заместник-министър на здравеопазването, относно нова процедура за кандидатстване 

на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 

„Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР). В тази връзка информацията за проекта е следната: 

Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г. 

Цел на проекта – да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет 

на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по 

дентална медицина, медицински сестри и акушерки 

Дейности – по проекта се изплащат: 

1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо 

обучение; 

2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от 

трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. 

Допустими целеви групи по проекта – специализанти с професионална 

квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или 

„акушерка“, които: 

- се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената 

Наредба № 34 от 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 Министерството на здравеопазването 

заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) 

или 
- се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването и са български граждани, 

граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от 

Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат 

разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с 

предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на 

убежище и чужденци от българска народност. 

ВАЖНО: 

Всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по 

реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта.  

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената 

Наредба № 34, имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг 

източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта. 

В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена 

възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената 

Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, 

като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за 

придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето 

училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида 

на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, 

по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане 

по реда на отменената Наредба № 34. 

Специализантите по Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата 

финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, но които нямат доходи, 



могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия за времето, през което 

не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа 

дейност. 

Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по 

проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован 

специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или 

акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване 

на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. 

За да кандидатства, всеки специализант (лекар, лекар по дентална медицина, 

медицинска сестра или акушерка) трябва да се регистрира като следва секцията 

„Форма за регистрация“ (в горния десен ъгъл) в интернет сайта на проекта. След 

попълване на формата за регистрация на посочената от специализанта електронна поща 

той ще получи съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за 

удостоверяване на адреса на електронната поща, на която ще бъдат изпратени 

инструкции. След потвърждение на електронната поща, за достъп до профила се 

използва формата за вход в системата. След потвърждаване на регистрацията, в Секция 

„Потребителски профил“ специализантът може да смени паролата си. 

След регистрация в интернет сайта на проекта в Секция „Заявление“ 

специализантът следва да попълни изискуемите данни за профила си. В профила следва 

да се прикачат следните документи: 

1. подписано и сканирано Заявление за кандидатстване за финансиране на 

обучение на специализант по проекта – образецът на заявление е публикуван в Секция 

„Документи“, Раздел „Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти 

(лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки); 

2.1. за специализантите по реда на отменената Наредба № 34 – сканиран договор 

за обучение за придобиване на специалност на място, финансирано от друг източник; 

2.2. за специализантите по реда на действащата Наредба № 1 – сканиран 

документ, въз основа на който се обучават за придобиване на специалност (трудов 

договор на длъжност за специализант, договор по чл. 234 от Кодекса на труда, заповед 

на ректор на висше училище или на министъра на отбраната/оправомощено от него 

длъжностно лице); 

3. сканиран трудов договор (или заповед за служебно правоотношение) – само 

при наличие на такъв. 

След прикачване на посочените документи в профила, заявлението се изпраща с 

натискане на бутон „Изпрати Заявление“, а системата генерира автоматично входящ 

номер. 

Първото класиране на кандидатите ще бъде обявено до 11.10.2019 г. на интернет 

страницата на проекта – www.specializanti-mh.info. Всяко следващо класиране ще бъде 

обявявано регулярно в зависимост от постъпилите заявления за кандидатстване на 

интернет страницата на проекта. 

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по 

проекта. 

При необходимост от допълнителна информация за кандидатстване по проекта 

може да се обърнете към г-жа Нора Дякова, РЗИ-Варна, отдел ОКМД, стая 511. При 

нужда от съдействие за попълване на данните от профила или прикачване на 

необходимите документи в сайта на проекта може да се обръщате към г-жа Антоанета 

Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 или към г-жа Павлина Христова 

– финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206. 
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