Списък на одобрените кандидати по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“,
подали документи за кандидатстване в рамките на четвъртата процедура за подбор на специализанти
/след извършени промени в проекта и удължен срок за изпълнението му до 31.12.2023 г./

№

1

вх. №

Имена по документ за
самоличност

ЕСЗ-1-447

Дмитрий Дмитриев
Вуколов

Специализант по
специалност

Висше училище

Институция,
провеждаща
практическото
обучение

Обща медицина

Медицински
университет - София

Акредитирана
амбулатория за
първична
медицинска помощ

Обща медицина

Медицински
университет - София

Акредитирана
амбулатория за
първична
медицинска помощ

2

ЕСЗ-1-448 Силвия Иванова Георгиева

3

ЕСЗ-1-450

Ганка Божидарова
Младенова

Гастроентерология

4

ЕСЗ-1-451

Магдалена Иванова
Богданова

Педиатрия

5

ЕСЗ-1-452

Али Али Атип

Орална хирургия

Медицински
МБАЛ Унихоспитал;
университет - Пловдив ООД, гр. Панагюрище
Медицински
университет - София

МБАЛ „Здравето
2012“ ООД – София

Критерий 2: Да се обучават
Критерий 1: Да
Критерий 3: Да
на място, финансирано от
притежават придобита
приключват
друг източник по реда на
професионална
обучението си за
отменената Наредба № 34 от
квалификация „лекар”,
придобиване на
2006г. (без посочените в т.
„лекар по дентална
специалност не
2.1. специалности) ИЛИ да
медицина“, „медицинска
по-късно от
се обучават по реда на
сестра“ или „акушерка“
30.11.2023г.
Наредба № 1 от 2015г.

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

Отговаря ли
на
критериите
по проекта

Допустимо
финансиране

да

Такса теоретично
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

да

Такса теоретично
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.

да

да - Наредба № 1, трудов
договор

да

да

Такса теоретично
обучение

да

да - Наредба № 1, трудов
договор

да

да

Такса теоретично
обучение

Медицински
университет - Варна

МБАЛ „Св. Марина” –
Варна

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

да

6

ЕСЗ-1-453

Максим Фьодорович
Митев

Обща медицина

Медицински
университет - София

Акредитирана
амбулатория за
първична
медицинска помощ

7

ЕСЗ-1-454

Любомир Богомилов
Димитров

Дентална
имплантология

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

8

ЕСЗ-1-455

Руси Иванов Аргиров

Орална хирургия

Медицински
университет - Пловдив

Медицински
университет –
Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

9

ЕСЗ-1-457

Стефан Бойков Рангелов

Протетична
дентална медицина

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на

Орална хирургия

Медицински
университет - Варна

Медицински
университет – Варна

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

Орална хирургия

Медицински
университет - Пловдив

Медицински
университет –
Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

12 ЕСЗ-1-460

Константин Янков
Трифонов

Орална хирургия

Медицински
университет - Пловдив

Медицински
университет –
Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

13 ЕСЗ-1-461

Петър Василев Вънев

Лъчелечение

Медицински
университет - София

СБАЛ по онкология
ЕАД – София

да

да - Наредба № 1, трудов
договор

да

да

Такса теоретично
обучение

да

Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.

да

Такса теоретично
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.

10 ЕСЗ-1-458

Ставрула Апостолос
Партену

Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на

11 ЕСЗ-1-459 Ташо Гавраилов Гавраилов

14 ЕСЗ-1-462 Николина Стоян Стоянова

15 ЕСЗ-1-463

Борис Милков Борисов

Протетична
дентална медицина

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

Гръдна хирургия

Медицински
университет - София

СБАЛ по онкология
ЕАД – София

16 ЕСЗ-1-464

Тодор Цонков Узунов

Дентална
имплантология

17 ЕСЗ-1-465

Светла Пламенова
Иванова

18 ЕСЗ-1-467

19 ЕСЗ-1-468

Медицински
университет - София

да

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да - Наредба № 1, чл. 13

да

да

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

Обществено
здравеопазване

Медицински
Медицински
университет - Пловдив университет Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

Даниела Свиленова
Кантарева

Обществено
здравеопазване

Медицински
Медицински
университет - Пловдив университет Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

Ирина Калинова ЦеноваИлиева

Оперативно
зъболечение и
ендодонтия

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

да

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.

20 ЕСЗ-1-469

Ива Виткова Церянова

Физикална и
рехабилитационна
медицина

Медицински
университет - Плевен

УМБАЛ „Д-р Георги
Странски” ЕАД –
Плевен

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

да

да
21 ЕСЗ-1-470

Левент Северинов
Йосифов

Ортодонтия

Медицински
университет - София

Медицински
университет - София

да

да - Наредба № 1, заповед
на ректора

да

(след привеждане
на заповедта на
ректора в
съответствие с
нормативните
изисквания на
Наредба № 1)

Такса теоретично
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.
Такса теоретично
обучение;
Такса практическо
обучение;
Стипендия, в случай на
липса на доходи.

