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ИНФОРМАЦИЯ 

 

за възможността граждани на Украйна, придобили професионална квалификация 

„лекар“ или „медицинска сестра“ в Украйна да работят в лечебни заведения докато 

са в процедура по получаване право да упражняват професията си в България 

 (по писмо на Министерство на здравеопазването) 

 

 

 

За да придобият правото да упражняват професията „лекар“ или „медицинска сестра“ (или 

друга регулирана медицинска професия) в България, гражданите на Украйна, придобили 

професионалната си квалификация в Украйна, трябва да преминат определена процедура. 

Тази процедура най-общо включва полагане на изпит по български език и професионална 

терминология на български език и изпит, включващ държавните изпити, определени в 

единните държавни изисквания за придобиване на съответната медицинска професия в 

България (изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето). 

Важно е да се отбележи, че докато гражданите на Украйна, придобили професионална 

квалификация „лекар“ или „медицинска сестра“ в Украйна са в процедура по получаване 

право да упражняват професията си в България, те могат да бъдат назначавани на работа на 

длъжност „здравен асистент“, „болногледач“ или друга сходна длъжност в лечебните 

заведения, които желаят да ги назначат. Такава възможност е налице и за всички останали 

граждани, които са придобили професионална квалификация по регулирана медицинска 

професия в чужбина (при спазване изискванията на законодателството в областта на 

наемане на чужденци). 

Информация, която лечебното заведение може да предоставя на желаещите граждани на 

трета държава (вкл. Украйна), придобили професионална квалификация по регулирана 

медицинска професия в трета държава, е както следва: 

Изпитът по български език и професионална терминология на български език се организира 

и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование 

(ЦОПУО) към Министерството на образованието и науката. Повече информация може да 

бъде намерена на следния линк: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=82 . За допълнителна 

информация за този изпит заявителите могат да се обръщат на тел. (02) 970 56 11, (02) 970 

56 25, или на e-mail: ckoko@mon.bg. 

За полагането на изпита, включващ държавните изпити, определени в единните държавни 

изисквания, е необходимо да се премине процедура по допускане до този изпит. 

Процедурата се организира и провежда от Министерството на здравеопазването, тя е 

безплатна за заявителите и най-общо включва подаване на заявление, придружено от 

определени документи (посочени в заявлението). Подробна информация може да бъде 

намерена на следния линк: https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-

uslugi/meditsinski-kvalifikatsii/dopuskane-do-izpit-priznavane-na-profesionalna-

kvalifikatsiya/ . В резултат на процедурата министърът на здравеопазването издава заповед 

за допускане до изпит. Въз основа на издадената заповед заявителят полага изпита в 

избрано от него висше училище, което извършва обучение по дадената професия. Висшето 

училище издава удостоверение за успешното полагане на изпита, което дава право да се 

упражнява съответната медицинска професия в България. 
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