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УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ  

НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ  
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ по ВСД: 

1. Копие на диплома за висше образование; 
2. Нотариално заверено копие от свидетелство за призната 

специалност по…(задължително); 
3. Кандидатите за по-високо ниво да предоставят удостоверения 

за проведено предходно обучение по ВСД; 
4. Становище от ръководителя на звеното; 
5. Резолюция от ръководителя на обучение с датата на започване 

на обучението; 
6. Документ за платена такса. 

Документите се представят в отдел СДО. 

УКАЗАНИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ  

ИЗИСКВАНИЯ – Ръководителите на катедри предоставят: 

Доклад с предложението за обучение по ВСД включващо:  

1. ВСД – наименование, съгласно номенклатурата и РЗОК; 
2. Срок на обучение или продължителност на ВСД; 
3. База; 
4. Ръководител на обучението; 
5. За лица с призната специалност по…; 
6. Комисия; 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

В отдел СДО се представя поименен протокол (на участника) за 
успешно издържан изпит от проведеното ВСД, на базата на което се 
издава свидетелство за професионална квалификация. 
Председателят на комисията по съответното ВСД предоставя в 
отдел „Следдипломно обучение” доклад за разпределението на 
хонорара за комисията;  
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СПИСЪК НА ОБУЧЕНИЯТА  
ПО ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ДЕЙНОСТИ (ВСД)  
към Медицински университет – Пловдив 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 

 

№ 1.  
Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – 
І-во ниво 

Срок на обучение: 30 раб. дни; 
База за обучение: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Андонов, дм; 
за лица с призната специалност по: гастроентерология, хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 2.  
Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – 
ІІ-ро ниво 

Срок на обучение: 30 раб. дни ; 
База за обучение: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Андонов, дм; 
за лица с призната специалност по: гастроентерология, хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 3.  
Ендоскопска ретроградна холангио–панкреатография – 
ІІІ-то ниво 

Срок на обучение: 30 раб. дни; 
База за обучение: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Андонов, дм; 
за лица с призната специалност по: гастроентерология, хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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№ 4.  
Конвенционална абдоминална ехография и ехография на 
повърхностни структури – I-во ниво 

Срок на обучение: 30 раб. дни; 
База за обучение: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Андонов, дм; 
за лица с призната специалност по: гастроентерология, хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 5.  
Абдоминална доплер ехография – 
II-ро ниво 

Срок на обучение: 30 раб. дни; 
База за обучение: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Андонов, дм; 
за лица с призната специалност по: гастроентерология, хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 6.  
Интервенционална и ендоскопскаабдоминална ехография – 
ІІІ-то ниво 

Срок на обучение: 30 раб. дни; 
База за обучение: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Андонов, дм; 
за лица с призната специалност по: гастроентерология, хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

КАРДИОЛОГИЯ 

 

№ 7.  Ехокардиография – експертно ниво 

Срок на обучение: 3 месеца; 
База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Федя Николов, дм; 
за лица с призната специалност по: кардиология; 
Такса за обучение: по 30.00 лв. на ден за работните дни на 
съответния месец; 
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№ 8.  Ехокардиография – базисно ниво 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. 
Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Федя Николов, дм; 
за лица с призната специалност по: кардиология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 9.  Велоергометрия 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Георги“,   
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Федя Николов, дм; 
за лица с призната специалност по: кардиология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 10.  Холтер ЕКГ 

Срок на обучение:1 месец; 
База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Федя Николов, дм; 
за лица с призната специалност по: кардиология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 11.  Инвазивна кардиология 

Срок на обучение: 2 години; 
База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: д-р Мариян Маринов и проф. д-р Федя 
Николов, дм; 
за лица с призната специалност по: кардиология; 
Такса за обучение: по 150.00 лв. на месец 
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№ 12.  Кардиостимулация – базово ниво „А“ и „Б“ 

Срок на обучение: 6 месеца; 
База за обучение: УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, Кардиологична 
клиника/ Инвазивна кардиология; 
Ръководител обучение: д-р Гинчо Тонев и доц. д-р Васко Велчев, дм; 
за лица с призната специалност по: кардиология, детска 
кардиология,    кардиохирургия; 
Такса за обучение: 500.00 лв. на месец (3000.00 лв.) 

 
НЕРВНИ БОЛЕСТИ 

 

№ 13.  Клинична електроенцефалография (ЕЕГ) 

Срок на обучение: 3 месеца (60 работни дни); 
База за обучение: Катедра по нервни болести, МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р З. Захариев, дмн; 
за лица с призната специалност по: нервни болести; 
Такса за обучение: по 30.00 лв. на работен ден 

 

№ 14.  Клинична електромиография и ЕМГ 

Срок на обучение: 3 месеца; 
База за обучение: Катедра по нервни болести, МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Пенка Атанасова, дмн; 
за лица с призната специалност по: нервни болести; 
Такса за обучение: по 30.00 лв. на работен ден 

 

№ 15.  Клинична полисомнография 

Срок на обучение: 3 месеца; 
База за обучение: Катедра по нервни болести, МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Захари Захариев, дмн; 
за лица с призната специалност по: нервни болести; 
Такса за обучение: по 30.00 лв. на работен ден 
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НЕФРОЛОГИЯ 

 

№ 16.  Биопсични методи в нефрологията 

Срок на обучение: 30 раб. дни (03.02.2019 г.); 
База за обучение: Клиника по нефрология, УМБАЛ „Каспела“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Едуард Тилкиян, дм, секция 
„Нефрология” при „Втора катедра по вътрешни болести“; 
за лица с призната специалност по: нефрология, притежаващи 
сертификат за абдоминална ехография – І и ІІ-ро ниво; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 17.  Абдоминална доплер-ехография 

Срок на обучение: 1 месец (03.06.2019 г.) 
База за обучение: Отделение по нефрология - УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: д-р Д. Николов, дм, гл. ас. в секция 
„Нефрология” при „Втора катедра по вътрешни болести“; 
за лица с призната специалност по: нефрология, притежаващи 
сертификат за абдоминална ехография – І и ІІ-ро ниво; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 18.  Биопсични методи в нефрологията 

Срок на обучение: 30 работни дни (07.10.2019 г.) 
База за обучение: Отделение по нефрология към УМБАЛ „Св. 
Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: д-р Д. Николов, дм, гл. ас. в секция 
„Нефрология” при „Втора катедра по Вътрешни болести“; 
за лица с призната специалност по: нефрология, притежаващи 
сертификат за абдоминална ехография – І и ІІ-ро ниво; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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№ 19.  Абдоминална доплер-ехография 

Срок на обучение: 30 работни дни (14.10.2019 г.) 
База за обучение: Клиника по нефрология на УМБАЛ „Каспела”, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Ем. Кумчев, дм; д-р Д. Прокопова 
от секция „Нефрология“; 
за лица с призната специалност по нефрология, притежаващи 
сертификат за абдоминална ехография – І и ІІ-ро ниво; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

 

№ 20.  
Интервенционална и инвазивна образна диагностика и 
лечение 

Срок на обучение: 24 месеца (2 години); 

А. Първо ниво: Интервенционална образна диагностика – само 
за първа година! 

Срок на обучение: 12 месеца (1 година); 
База за обучение: Катедра „Образна диагностика“ на МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р К. Велкова, дмн; 
за лица с призната специалност по: образна диагностика, 
докторанти с тематика в Интервенционална или Интервенционална 
и инвазивна образна диагностика със специалност „Образна 
диагностика”; 
Такса за обучение: 750.00 лв. 

Б. Второ ниво: Интервенционална и инвазивна образна 
диагностика и лечение – след втора година! 

Срок на обучение: 12 месеца (1 година); 
База за обучение: Катедра „Образна диагностика“ на МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р К. Велкова, дмн; 
за лица с призната специалност по: образна диагностика; 
Такса за обучение: 750.00 лв.  
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ХИРУРГИЯ 

 

№ 21.  
Лапароскопска хирургия (Овладяване на основните методи на 
изследване и лечение на ендоскопски път – лапароскопии) 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Втора хирургична клиника – Лапароскопска 
операционна на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р А. Учиков, дмн; 
за лица с призната специалност по: Обща хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 22.  Ендоскопска хирургия на хепатобилиарната система 

Срок на обучение: 1 месец 
База за обучение: Втора хирургична клиника – Лапароскопска 
операционна на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р А. Учиков, дмн; 
за лица с призната специалност по: Обща хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 23.  
Ендоскопска хирургия – гръдна хирургия. Овладяване на 
основните методи на изследване и лечение на ендоскопски път 
– Видеоасистирана торакоскопия. 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Втора хирургична клиника – Лапароскопска 
операционна на УМБАЛ „Св. Георги “, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р А. Учиков, дмн; 
за лица с призната специалност по: Обща хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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№ 24.  Лапароскопска хирургия на храносмилателната система 

Срок на обучение: 24 раб. дни (1 календарен месец); 
База за обучение: Симулационен център на МУ-Пловдив, Клиника 
по хирургия - УМБАЛ „Каспела”, Пловдив – Катедра по специална 
хирургия на МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Р. Димов, дм; 
за лица с призната специалност по: Хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
№ 25.  Лапароскопска хирургия 

Срок на обучение: 22 раб. дни (1 календарен месец); 
База за обучение: Клиника по хирургия - УМБАЛ „Каспела”, 
Пловдив, Катедра по специална хирургия на МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Р. Димов, дм; 
за лица с призната специалност по: Медицинска сестра; 
Такса за обучение: 450.00 лв. 

 
№ 26.  Ендкринна хирургия 

Срок на обучение: 22 раб. дни (1 календарен месец); 
База за обучение: Клиника по хирургия - УМБАЛ „Каспела”, 
Пловдив, Катедра по специална хирургия на МУ-Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Р. Димов, дм; 
за лица с призната специалност по: хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

 
№ 27.  Ендопротезиране на тазобедрена и колянна става 

Срок на обучение: един месец; 
База за обучение: Катедра по ортопедия и травматология/Клиника 
по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Вл. Ставрев, дмн; 
за лица с призната специалност по: ортопедия и травматология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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№ 28.  
Артроскопски процедури в областта на скелетно – мускулната 
система 

Срок на обучение: един месец; 
База за обучение: Катедра по ортопедия и травматология/Клиника 
по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Вл. Ставрев, дмн; 
за лица с призната специалност по: ортопедия и травматология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
№ 29.  Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Катедра по ортопедия и травматология/Клиника 
по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Вл. Ставрев, дмн; 
за лица с призната специалност по: ортопедия и травматология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 

 

№ 30.  Отоневрология 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Клиника по УНГ на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: Д-р Анка Бешкова; 
за лица с призната специалност по: ушно-носно-гърлени болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 31.  Ендоскопия на хранопровод и екстракция на чужди тела 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Клиника по УНГ на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Спас Консулов, дм 
за лица с призната специалност по: ушно-носно-гърлени болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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№ 32.  
Ендоскопия на трахея, бронхи, бял дроб и екстракция на чужди 
тела 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Клиника по УНГ на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Спас Консулов, дм 
за лица с призната специалност по: ушно-носно-гърлени болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
ОЧНИ БОЛЕСТИ 

 

№ 33.  Флуоресцеинова ангиография 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Катедра по очни болести на МУ-Пловдив/Клиника 
по очни болести на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Марин Атанасов, дм; 
за лица с призната специалност по: очни болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 34.  Лазертерапия при очни болести 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Катедра по очни болести на МУ-
Пловдив/Клиника по очни болести на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Марин Атанасов, дм; 
за лица с призната специалност по: очни болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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№ 35.  Компютърна периметрия 

Срок на обучение:1 месец; 
База за обучение: Катедра по очни болести на МУ-
Пловдив/Клиника по очни болести на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Мариета Костянева, дм; 
за лица с призната специалност по: очни болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
№ 36.  Ехография на окото 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Катедра по очни болести на МУ-
Пловдив/Клиника по очни болести на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO; 
за лица с призната специалност по: очни болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

№ 37.  Оптична кохерентна томография 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Катедра по очни болести на МУ-
Пловдив/Клиника по очни болести на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Мариета Костянева, дм; 
за лица с призната специалност по: очни болести; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 

 

№ 38.  Бронхология 

Срок на обучение: 3 месеца; 
База за обучение: Секция по пневмология и фтизиатрия/Клиника по 
пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Владимир Ходжев, дм; 
за лица с призната специалност по: пневмология и фтизиатрия; 
гръдна хирургия; анестезиология и интензивно лечение; ушно-
носно-гърлени болести; детска хирургия; детски болести; детска 
пневмология и фтизиатрия; 
Такса за обучение: по 30.00 лв. на ден 

 
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

 

№ 39.  Функционална белодробна диагностика 

Срок на обучение: 30 дни; 
База за обучение: Лаборатории по ФИД на Катедра по 
патофизиология; 
Ръководител обучение: чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн;  
проф. д-р Бл. Маринов, дм; 
за лица с призната специалност по: патофизиология; вътрешни 
болести; пневмология и фтизиатрия; алергология; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 
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КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ 

 

№ 40.  Детоксична афереза 

Срок на обучение: 1 месец; 
База за обучение: Клиника по клинична токсикология на УМБАЛ 
„Св. Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: проф. д-р Янко Иилев, дм; 
за лица с призната специалност по: анестезиология и реанимация. 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ 

 

№ 41.  Ендоваскуларни техники в съдовата хирургия 

Срок на обучение: 30 дни; 
База за обучение: Клиника по сърдечно-съдова хирургия на УМБАЛ 
„Св. Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: доц. д-р Драго Желев, дм; 
за лица с призната специалност по: хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 

 

№ 42.  Ултразвукова диагностика в съдовата хирургия 

Срок на обучение: 30 дни; 
База за обучение: Клиника по сърдечно-съдова хирургия на УМБАЛ 
„Св. Георги“, Пловдив; 
Ръководител обучение: д-р Яни Захариев; 
за лица с призната специалност по: хирургия; 
Такса за обучение: 900.00 лв. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://mu-plovdiv.bg/sdo/prodalzhavashto-obuchenie/visokospetsializirani-deynosti/ 

facebook: МУ-Пловдив, отдел СДО  
 

(изданието е актуално към 01. 01.2019 г., одобрено от РЕКТОРА на МУ - Пловдив - чл.-кор. проф. Ст. Костянев, дмн 
и съгласувано с Началник отдел СДО - проф. д-р Ив. Костадинова, дм) 
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