
Процедура за провеждане на колоквиуми в катедрите на МУ Пловдив и отчитане на 

участието на членовете на комисиите за колоквиуми на основание чл.15 ал. 6 от 

Наредба 1  22.01.2015 година, ДВ бр.54 от 2020 година за придобиване на специалност в 

областта на  здравеопазването 

Колоквиумите са част от теоретичното обучение на специализантите. Часовете за 

провеждането им през годината да бъдат включени като теоретично обучение в 

индивидуалните планове на специализантите. За участие в комисия за колоквиуми за всеки 

специализант да се отчитат по 2 /два/ академични часа. 

Процедура при провеждане на колоквиуми в МУ Пловдив: 

1. Във всяка катедра  да бъде направен график за провеждане на колоквиуми за 

специализантите. Този график да бъде качен на сайта на катедрата и да бъде изпратен 

по електронен път  на експерта, който отговаря за съответната специалност. 

 

2. Една седмица преди датата на колоквиума специализантите подават по електронен път 

в отдел СДО  заявление по интернет за явяване  на колоквиум. 

 

3. Експертът от СДО, който отговоря за съответната специалност, да изпрати  на 

съответния Председател на комисията за колоквиуми 3 дни  преди датата на 

колоквиума списък на желаещите да се явят на колоквиум, специализанти. 

 

4. След провеждането на колоквиума Председателят на комисията за колоквиуми да 

изпрати  в СДО по електронен път сканиран протокол за проведения колоквиум. 

 

5. На края на календарната година експерт от СДО да изчисли участието на всеки член на 

комисията за колоквиуми в проведените през годината колоквиуми. /по два часа за 

всеки специализант за проведен колоквиум/.   

Заплащането да бъде изчислено на база таксата за теоретично обучение по 230 

лева месечно като се вземе под внимание броя на работните дни в съответния месец. 

Получената сума да се прибави към заплатата на преподавателите, които са на трудов 

договор към МУ Пловдив.  

За ръководителите на практическото обучение на специализантите, 

посочени от Изпълнителните директори на лечебните заведения, одобрени със 

заповед на Министъра на здравеопазването, не се изплащат възнаграждения за участие 

в колоквиумите на специализантите. 

 


