
 

 

 

 

Център за професионално обучение 
към Медицински университет-Пловдив 

 

Обявява прием за придобиване на квалификация по професия „Парамедик“ 

Завършилите курса ще получат Свидетелство за професионална квалификация 

III степен валидно в България и страните от Европейския съюз. 
 

Обучението е 9 месеца, дневна форма (съботно-неделна) при общ брой часове 960 

(теория и  практика), провежда се в Центъра за професионално обучение към Медицински 

университет  – Пловдив и в част от базите на Медицински университет. 
 

Изискванията към кандидатите са: 

✓ завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни 

изпити. 

✓ да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е 

противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се 

обучават. 

✓ да притежават шофьорска книжка категория В (от минимум две години). 

Завършилите курса Парамедици с трета степен на професионална квалификация се 

обучават за оказване на първа помощ. Основната задача на парамедиците с трета степен на 

професионална квалификация е транспортиране на болни и пострадали и при необходимост 

подпомагане на по-висококвалифицирания персонал. Парамедиците изпълняват дейностите в 

съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба за 

оказване на спешна помощ. Парамедиците могат да работят в центровете за спешна 

медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна 

помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи, както и в структури за 

оказване на първа помощ. 

 

Таксата за обучение е 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) внесена по банкова 

сметка на Медицински университет Пловдив 

 

Документи се подават от 01.11.2022 г. до 20.11.2022 г. онлайн през Интернет страницата на 

МУ-Пловдив: www.mu-plovdiv.bg или в Центъра за професионално обучение с адрес:                 

гр. Пловдив 4000, ул. „Братя Бъкстон“ № 120, Работно време: 07:30ч. - 16:00ч.  

Контакти: 

телефон: 0876169103 

Инспектор ЦПО: Бойка Стоилова 

e-mail: vetmuplovdiv@gmail.com/vtc@mu-plovdiv.bg 

 

Центърът за професионално обучение към МУ-Пловдив е с Лицензия № 

2019121493 от 20.08.2019 г., издадена от Председателя на Националната агенция за 

професионално образование и обучение към Министерски съвет. 

http://www.mu-plovdiv.bg/

