Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г. и бр. 50 от
2012 г.)
§ 1. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага, ако лицето представи заповед за
назначаване на длъжност, съответстваща на придобитата от него специалност, в
регионална здравна инспекция. Ако лицето напусне работата си в регионалната здравна
инспекция преди изтичане на срока по ал. 1 и не постъпи на работа в лечебното или
здравното заведение, определено от министъра на здравеопазването, то дължи
обезщетение по ал. 5.“
2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Лице, чието финансиране на обучението се извършва със средства по европейски
проекти и програми, дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването при
условията и по реда, предвидени в съответния проект или програма и договора по чл.
41, ал. 7.“
§ 2. В чл. 18, ал. 2 накрая се добавя изречение второ: „В случаите, когато лечебното или
здравното заведение не може да изпълнява изцяло учебната програма по съответната
специалност, към предложенията за места за специализанти се прилага копие от
договора по чл. 41, ал. 4.“
§ 3. В чл. 29 се създава ал. 6:
„(6) Министърът на здравеопазването може да утвърди състав на трета изпитна
комисия за държавен изпит за специалност въз основа на постъпилите предложения по
ал. 3, когато броят на кандидатите за явяване на държавен изпит за специалност през
една изпитна сесия надхвърля 50.“
§ 4. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лечебните или здравните заведения и регионалните здравни инспекции,
определени по реда на чл. 18г, ал. 4, които не могат да изпълняват изцяло учебната
програма, сключват договори с други обучаващи институции по чл. 7, ал. 2,
провеждащи обучение по съответните раздели или модули от учебната програма по
специалността, за определяне на условията и реда за провеждане и финансиране на
практическото обучение на специализантите за времето, за което се обучават в
обучаващата институция, която не е страна по договора за обучение по чл. 24.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата „заведение“ се поставя запетая, а
думите „и специализанта“ се заменят с „ръководителя на специализанта и
специализанта“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, раздел Б „Специалности, които не са включени
в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на
професионални квалификации“, подраздел ІІ „Специалности за лица с образователноквалификационна степен „магистър“ по „дентална медицина“ се създава нова т. 8:
„
8.
Дентална имплантология
3
“

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) На места, финансирани от друг източник, могат да продължат обучението си и
специализантите, които са започнали обучението си на места срещу заплащане,
определени за 2012 г. по реда на § 27, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2011 г.).
(3) След приключване на финансирането на обучението за придобиване на
специалност със средства от европейски проекти и програми специализантите по ал. 1 и
2 продължават обучението си на места срещу заплащане.“
Министър: Десислава Атанасова

