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Одобрявам: /п/ 
ЧЛ. – КОР. ПРОФ. Д-Р СТ. КОСТЯНЕВ, ДМН 
РЕКТОР 
 
 
 

Изисквания 
за получаване на правоспособност за работа  

със специализирана образно-диагностична апаратура –  
ЯМР; КТ; УЗ и мамографска диагностика 

Съгласно НЗОК за получаване на правоспособност за работа със 
специализирана образно – диагностична апаратура: ЯМР; КТ; УЗ и 
мамографска диагностика в курсовете, посочени в ПЛАН-РАЗПИСАНИЕТО на 
МУ-Пловдив, за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на 
висшите медицински кадри с получаване на сертификат за професионална 
квалификация по дадена методика кандидатите трябва: 

 да имат призната клинична специалност, посочена за всеки курс 
(представя се копие на свидетелство за специалност); 

 да представят документ (удостоверение) за преминат10-дневен 
основен курс по дисциплината – Първо ниво;  

1. Да представят документ (сертификат) за преминат 10-дневен 
курс за специални дейности – Второ  ниво;  

Такса обучение: 30 лв. на ден ( за I-во и II-ро ниво = 600 лв.) 

 

Издава се СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

по дадена методика от отдел СДО 
 
 
 
Съгласувано:/п/ 
ПРОФ. Д-Р ИВ. КОСТАДИНОВА, ДМ 
Началник отдел СДО на МУ-Пловдив 

DEPARTMENT "POSTGRADUATE  TRAINING" 
4002, PLOVDIV 
Bul. Vasil APRILOV 15A 
tel. 032/602 494, 643 780 
sdo_plovdiv@abv.bg 

ОТДЕЛ"СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ"  
4002 ПЛОВДИВ, 
БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ, 15А  
Номератор 032 / 602 494;643 780 
sdo plovdiv@abv.bg 
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