
BG051PO001 – 6.2.18 -0001 
 „Нови възможности за лекарите в България” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

„Нови възможности за лекарите в 

България“ 

I.Обща информация  
 

Проект  BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз  
 

Обща продължителност на проекта:19 месеца.  
 

Продължителност на осигуряването на теоретично и практическо обучение по 

проекта: 15 месеца.  
 

Бюджет на проекта: 15 999 996,65 лв.  
 

Целева група: служители на доставчици на здравни услуги, сключили договор за 

обучение за придобиване на специалност в здравеопазването по реда на Наредба 

№ 34/2006 година за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 
 

Основната цел на проекта е да се повиши професионалният капацитет на 

служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги.  

Това ще се реализира чрез постигането на две взаимосвързани специфични 

цели: 

1. Подобряване достъпа на 1 000 служители на доставчици на здравни услуги до 

обучения за придобиване на специалност до края на 2013 г.  

2. Усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови управленски 

практики, имащи отношение към условията и реда за придобиване на специалност 

в здравеопазването. Чрез проекта ще бъде значително увеличен броят на 

лекарите, които ще могат да специализират и по-този начин да повишат своята 

квалификация. Пряк резултат от това е подобряване на здравното обслужване на 

населението.   
 

Допустими дейности и разходи:  
 

Дейности:  

• Набиране на заявления и избор на специализанти, след сключен договор за 

обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на 

здравни услуги.  

• Осигуряване на теоретично и практическо обучение за период от 15 месеца, 

съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма за всяка 

специалност за оставащото време на обучението.   

• Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите 

умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план.  

• Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на 

съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране.  

• Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от специализантите 

по време на обучението.  

• Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на 



доставчиците на здравни услуги.    
 

Разходи  

·         Стипендии в размер на две минимални работни заплати за времето, за което 

не са получавани доходи от трудови правоотношения (в случай на неплатен отпуск 

или друга причина);  

·         Разходи за практическо и теоретично обучение в размер на 180 лв.;  

·         Медицинско облекло и обувки;  

·         Комплекти учебна медицинска литература;  

·         Административни разходи.    

 

II. Разработени материали:  

 
2.1. Документи и инструкции за кандидатите по проект „НВЛБ”  
 
Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за 
лекарите в България” 
 

Процедура за подбор на специализанти 
 

Критерии за избор на специализанти 
 
Инструкции за специализанти 
 
Инструкции за подаване на документи 
 
 

2.2. Документи и инструкции за одобрени специализанти по проект 

„НВЛБ”  
 

2.2.1.Договор за финансиране 

 

2.2.2. Приложения  
 

2.2.3.Инструкции 
 

2.2.4.Попълнен образец на Договор за финансиране 

 
III. Класиране 

Информация за одобрени и неодобрени кандидати  може да се намери на 

публикуваната таблица в интернет страницата на Министерство на здравеопазването, 

рубрика „Текущи проекти“, подрубрика „Проекти по Оперативна програма развитие 

на човешките ресурси“, секция „Нови възможности за лекарите в България“;  

IV. Обществени поръчки – http://www.mh.government.bg  – Обществени 

поръчки - профил на купувача    
 

V. За контакти:  
 

Деница Димитрова, асистент по проекта и младши експерт в отдел 

„Програми и проекти“, дирекция „Международни дейности, програми и 

проекти“  
 

Тел. 02/ 9301 255  

Факс: 02/ 981 89 93  

Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg 

 

http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/Образец%20заявление%20участие.doc
http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/Образец%20заявление%20участие.doc
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http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/инструкции%20за%20специализанти.doc
http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/инструкции%20за%20подаване%20на%20документи.doc
http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/инструкции%20за%20подаване%20на%20документи.doc
http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/Dogovor_za_finansirane_aktualen.doc
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http://www.mh.government.bg/SiteFiles/File/2013%2003%2013Попълнен%20образец%20на%20ДОГОВОР%20за%20финансиране%20-%20Copy.doc
http://www.mh.government.bg/
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