Списък на одобрените кандидати по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“,
подали документи за кандидатстване през м. ноември 2020 г. в рамките на 5-та процедура за подбор на специализанти

№

вх. №

Имена по документ за
самоличност

1

ЕСЗ-1-550 Николай Зорков Георгиев

2

ЕСЗ-1-551

Антоанета Николова
Кожухарова

Специализант по
специалност

Висше училище

Институция,
провеждаща
практическото
обучение

Критерий 2: Да се обучават на място,
Критерий 1: Да
финансирано от друг източник по реда на
притежават придобита
отменената Наредба № 34 от 2006г. (без
професионална
посочените в т. 2.1. и 2.2. специалности)
квалификация „лекар”, ИЛИ да се обучават по реда на Наредба № 1
„лекар по дентална
от 2015г. по реда за българските граждани
медицина“, „медицинска и да не се обучават на места, финансирани
сестра“ или „акушерка“ от държавата въз основа на срочен трудов
договор на длъжност за специализант

Отговаря ли
на
критериите
по проекта

Обща медицина

Акредитирана
Медицински
амбулатория за
университет - Плевен първична медицинска
помощ

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

Обща медицина

Акредитирана
Медицински
амбулатория за
университет - Плевен първична медицинска
помощ

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

3

ЕСЗ-1-566

Димитър Стефанов Гунев

Очни болести

Медицински
университет - Варна

СБОБАЛ - Варна ЕООД

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

4

ЕСЗ-1-567

Маргарита Стоянова
Папазова

Медицинска
педагогика

Медицински
университет - Пловдив

Медицински
университет Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

5

ЕСЗ-1-568

Даниела Ивова Танева

Медицинска
педагогика

Медицински
университет - Пловдив

Медицински
университет Пловдив

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

Допустимо финансиране
по проекта

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 за практическо
обучение по модули и
раздели, които не могат
да се проведат в базата за
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

