
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ПО НАРЕДБА №1/2015 Г. 

 

За допускане до държавен изпит специализантите подават лично заявление до 

ректора на висшето училище, регистрирало специализанта и издало книжката за 

специализация   

1.Заявление /по  образец/   

2. Книжка за специализация;  

3. Документ, издаден от базата за обучение, удостоверяващ изпълнението на 

учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, 

когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой 

медицински дейности;  

4. Удостоверения за преминатите модули или раздели от учебната програма, които са 

проведени извън базата за обучение;  

5. Удостоверения за проведеното теоретично обучение; 

6. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана 

по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с 

придобитите от специализанта компетентности и умения.  

7. Снимки ‐2 бр., и пощенски пликове ‐ 2 бр. 

Документите се представят в папка, подредени по хронология.  

При установяване на непълнота на документите висшето училище изисква от специализанта 

предоставяне на необходимите документи, доказващи изпълнението на учебната програма.  

Висшето училище уведомява специализантите за допускането им до държавен изпит, както и 

за причините за недопускането им . 



 
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  

НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА,  

зачислени по Наредба №15/2008 г. 

 
1. Заявление по образец; 

2. Документ, удостоверяващ професионален стаж; 

3. Нотариално заверено копие на диплома за висше образование ( за 

придобита друга специалност); 

4. Книжка за специализация; 

5. Удостоверения за проведени модули от програмата за специализация; 

6. Удостоверения за проведено обучение в акредитирана практика  

( АПМП, за 6 м. и 16 м. практическо обучение); 

7. Атестат от ръководителя на акредитираната практика (АПМП); 

8. Атестат от отговорника за специализацията в МУ-Пловдив; 

9. Формуляр за издаване на свидетелство за специалност (по образец на 

СДО); 

10. Актуални снимки – 1 бр.; 

11. Пощенски плик. 

Документите се представят в папка, подредени по хронология. 

При установяване на непълнота на документите висшето училище 

изисква от специализанта предоставяне на необходимите документи, 

доказващи изпълнението на учебната програма.  

Висшето училище уведомява специализантите за допускането им до 

държавен изпит, както и за причините за недопускането им.  

 



 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  

НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, 

ЗАЧИСЛЕНИ ПО НАРЕДБА №34/2006 г.(отм.) 

 

1. Заявление по образец; 

2. Книжка за специализация; 

3. Документ, удостоверяващ професионален стаж; 

4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, 

реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен 

план; 

5. Копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, 

подписани от съответните ръководители, когато в програмите за определени 

специалности се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности 

(манипулации, операции и др.); 

6. Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за 

следдипломно обучение; 

7. Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато 

специализацията е платена; 

8. Формуляр за издаване на свидетелство за специалност ( по образец на СДО) 

9. Актуални снимки – 1 бр.; 

10. Пощенски плик  

Документите се представят в папка, подредени по хронология. 

При установяване на непълнота на документите висшето училище изисква от 

специализанта предоставяне на необходимите документи, доказващи 

изпълнението на учебната програма.  

Висшето училище уведомява специализантите за допускането им до държавен 

изпит, както и за причините за недопускането им.  
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