Списък на одобрените кандидати по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“,
подали документи за кандидатстване в рамките на петата процедура за подбор на специализанти
(след отпадане на ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г.)

№

вх. №

Имена по документ за
самоличност

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

Допустимо финансиране
по проекта

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;
Стипендия, в случай на
липса на доходи

1

ЕСЗ-1-489 Любов Тодорова Тодорова

Лицево-челюстна
хирургия

Медицински
университет - София

МБАЛ „Токуда
Болница София” АД

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

2

ЕСЗ-1-490

Алпер Хайретин Йълмаз

Орална хирургия

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

3

ЕСЗ-1-491

Боян Бойков Терзийски

Акушерство и
гинекология

Медицински
университет - София

СБАЛАГ „Майчин
дом” ЕАД – София

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

4

ЕСЗ-1-492

Петър Иванов Кискинов

УМБАЛ „Св. Георги”
ЕАД – Пловдив

да

да - Наредба № 1, трудов договор

да

Такса теоретично
обучение

ПластичноМедицински
възстановителна и
университет - Пловдив
естетична хирургия

5

ЕСЗ-1-493

Стефан Емилов Димчев

Протетична
дентална медицина

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

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

6

ЕСЗ-1-494

Десислава Пламенова
Георгиева

Ендокринология и
болести на обмяната

Медицински
университет - Варна

МБАЛ „Св.
Пантелеймон” АД –
Ямбол

да

да - Наредба № 1, трудов договор

да

Такса теоретично
обучение

7

ЕСЗ-1-495

Деан Пламенов Вълев

Орална хирургия

8

ЕСЗ-1-496

Симона Димитрова
Главчева

Акушерство и
гинекология

9

ЕСЗ-1-497

Таня Иванова ЗалъмоваДинева

Детска дентална
медицина

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

Тракийски университет УМБАЛ „Проф. Стоян
- Стара Загора,
Киркович” АД – Стара
Медицински факултет
Загора

да

да - Наредба № 1, чл. 13

да

да

да - Наредба № 1, място, финансирано от
държавата, заповед на ректор

да

Медицински
университет - Пловдив

Медицински
университет –
Пловдив

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

10 ЕСЗ-1-498 Николай Асенов Грънчаров

Ортопедия и
травматология

Медицински
университет - Пловдив

МБАЛ Еврохоспитал
Пловдив; ООД –
Пловдив

да

да - Наредба № 1, трудов договор

да

11 ЕСЗ-1-499

Мария Валентинова
Панайотова-Божикова

Оперативно
зъболечение и
ендодонтия

Медицински
университет - София

Медицински
университет – София

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

12 ЕСЗ-1-500

Йорданка Донкова
Шекерова

Протетична
дентална медицина

Медицински
университет - Варна

Медицински
университет – Варна

да

да - Наредба № 1, заповед на ректор

да

13 ЕСЗ-1-501

Петко Христов Козарев

Образна диагностика

Медицински
университет - София

УМБАЛ „Св. Иван
Рилски” ЕАД – София

да

да - Наредба № 1, трудов договор

да

Такса теоретично
обучение
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

