
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА  

СЪС СПЕЦИАЛИЗАНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ  

И ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА В СРОК ДО 13 АПРИЛ 2020 Г. 

 

I. РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

1. Всички заявления от специализанти и специалисти, следва да се подават по 

електронна поща.  

2. Отговори на запитвания, получени до 12.00 ч. по електронна поща, ще бъдат 

изпращани до края на съответния работен ден. 

3. На запитвания, получени до 12.00 ч. ще получават отговор на следващия работен 

ден. 

4. Имейли за връзка: 

 

e-mail: p.st.d@mu-plovdiv.bg;  sdo_plovdiv@abv.bg – отдел „Следдипломно 

обучение“. 

ivanka.kostadinova@mu-plovdiv.bg 

lyuba.kalinova@mu-plovdiv.bg 

emiliya.harizanova@mu-plovdiv.bg 

sasha.georgieva@mu-plovdiv.bg  

elena.toshkova@mu-plovdiv.bg 

stefaniya.krasteva@mu-plovdiv.bg 

yuliana.vasileva@mu-plovdiv.bg 

 

5. Осъществяване на контакт на служебен телефон / лични телефони: 

 

сл. тел 032 / 602 350 - проф. д-р Ив. Костадинова, дм – началник отдел СДО 

сл.тел. 032 / 643 780                                      сл. тел. 032 / 602 494 

Емилия Харизанова – експерт                 Люба Калинова-зам.- ръководител 

д-р Саша Георгиева – експерт                            Елена Тошкова – експерт 

Стефания Кръстева – експерт/ 0899 106 416       Юлиана Василева – експерт 

 

6. При възникване на спешен случай, се предприемат следните действия: 

 Осъществяване на контакт по телефон; 

 Определяне на индивидуален час за посещение в отдел „Следдипломно 

обучение“; 

 Изготвяне на списък с посетители за деня, който се предава на охраната на 

корпуса. 

 

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ 

Предложение за преминаване на дистанционна форма на обучение и 

предприемане на следната последователност: 

1. Желаещите да проведат теоретично обучение, се свързват по телефон или 

електронна поща с експерт, отговарящ за съответното теоретично обучение с  

прикачен документ за платена такса. 
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2. Подаване на заявления за участие в съответното теоретично обучение с 

прикачен документ за платена такса. 

 

3. Изпращане на списък с участници до съответната катедра от експерта, 

отговарящ за теоретичното обучение. 

 

4. Получаване на доклад от ръководителя на катедрата, относно проведеното 

обучение с приложен списък на взелите участие. 

 

5. Издаване на удостоверения от катедрите за проведено теоретично обучение на 

специализантите. Удостоверенията е необходимо да са подписани от 

ръководителите на катедри. 

 

6. При преценка, от страна на ръководителите на катедри/секции, въвеждане на 

тест, като форма на контрол. 

 

III. ОБУЧЕНИЯ ПО ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ /ВСД/ 

 

1. Подаване на заявления за участие в обучение по ВСД по електронната поща с 

прикачен документ за платена такса. 

 

2. Осъществяване на контакт по електронна поща или по телефон между експерт 

и провеждащ обучението, с цел определяне на началната дата на обучение. 

 

3. След приключване на обучението, се уговаря час и дата за представяне на 

останалите документи в отдел „Следдипломно обучение“, изискуеми за 

издаване на документ за правоспособност по ВСД / копие на диплома за 

висше образование, копие на свидетелство за призната специалност и 

протокол за проведен изпит по ВСД/. 

 

4. В срок до 15 работни дни отдел „Следдипломно обучение“ издава сертификат 

за ВСД. 

 

5. Издадените свидетелства се отразяват в регистър /хартиен и електронен/ 

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ОТ ПЛАН- РАЗПИСАНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ 

МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ 

 

1. Подаване на заявления за участие в обучение заедно с прикачен документ за 

платена такса по електронна поща. 

 

2. Изпращане на списък с участници в съответен курс до провеждащият курса 

/отговорника на курса/. 

 

3. След приключване на курса, провеждащият/отговорникът/, изпраща в отдел 

„Следдипломно обучение“ доклад за проведения курс със списъка на 

участниците в него. 



4. Издаване на удостоверения за проведен курс от отдел „Следдипломно 

обучение“ - в рамките на 15 работни дни. 

 

V. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  

 

1. Изпращане на регистър с допуснати специализанти до Министерство на 

здравеопазването в срок до 20 март 2020 г. 

 

2. В срок до 05 април 2020 г. висшите училища уведомяват председателите на 

държавни изпитни комисии за броя на допуснатите до държавен изпит 

специализанти. 

 

3. В срок до 10 април 2020 г., председателите на държавни изпитни комисии, 

уведомяват висшите училища за определените от тях дати за провеждане на 

изпита. 

 

4. В срок до 15 април 2020 г., висшите училища уведомява специализантите за 

мястото, датата и часа на провеждане на изпита. 

 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Да се направи в спешен порядък писмено запитване до Министерство на 

здравеопазването, относно майска сесия за държавен изпи за придобиване на 

специалност. 

Писмото да бъде изпратено на хартиен носител с куриер, както и сканирано 

по електронна поща. 

 


