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№

Наименование на ЗАПИСА

Индекс

СДО
1

Критерии за зачисляване

2

Заявление за зачисляване на неклинични специалности

обр. СДО

3

Заявление за участие в конкурс по документи за места, за които държавата ще финансира таксата за
теоретично обучение по чл. 40, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 г.

обр. СДО

4

Документи по Наредба № 1 за зачисляване по клинични специалности

5

Заповед на Ректора за зачисляване на класиралите се специализанти в МУ-Пловдив по неклинични
специалности

6

Договор между МУ-Пловдив и Министерство на здравеопазването (МЗ)

7

Договор/анекс между МУ – Пловдив и акредитирани БПО по клинични специалности /Наредба № 1/

8

Досие на специализанта

9

Справка за специализанта

10

Декларация за обучение само по една специалност в едно Висше медицинско училище

11

Книжка на специализанта

12

Заявление за прекъсване на специализацията при условията на Наредба 34(отменена) и Наредба № 1/
21.01.2015

13

Заявление за промяна на статута на специализанта при условията на Наредба 34

14

Заявление за отпуск на специализанта

15

План-разписание на курсове за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на медицинските
кадри

16

Заявление за професионална квалификация (високоспециализирани дейности)

17

Комплект документи по високоспециализирани дейности

18

Удостоверение за проведено обучение

19

Списък за базите за обучение към МУ - Пловдив, които са акредитирани по Наредба 1 / 22.01.2020

20

Списък на специализантите, които ще се явяват на Държавния изпит за специалност (май и декември)

21

Заповед на министъра на здравеопазването за назначаване “Държавната изпитна комисия” за провеждане
на държавни изпити по специалности № РД-19-1 / 23.03.2018г.

22

Уведомителни писма до специализантите, за явяване на Държавен изпит, с дата, час и място

23

Протокол от “Държавна изпитна комисия”

24

Свидетелства за специалност, издадени от МУ-Пловдив

25

Свидетелство за ВСД (професионална квалификация/високоспециализирани дейности)

26

Анкетни карти за качеството на обучението (попълват се от специализиращите)

27

Анкети за завършилите специализация (попълват се от дипломираните специалисти в МУ - Пловдив)

28

Промяна на Наредба1 на МЗ от 23.07.2019г

29

Промяна в ЗВО от 26.03.2020г.

30

Такси за адм. обслужване в СДО

обр. СДО

Обр. СДО

обр. СДО
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