
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ С ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ  

„АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“, ЛЕКАРИ С ПРИДОБИТА 

СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕШНА МЕДИЦИНА“, СПЕЦИАЛИЗАНТИ IV КУРС ПО 

СПЕЦИАЛНОСТ „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ И 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ С ОПИТ МИНИМУМ 3 ГОДИНИ В СТРУКТУРА ПО 

РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

 

Във връзка с разширяване обхвата на спешната медицинска помощ чрез 

осигуряване на възможност за оказване на спешна медицинска помощ по въздух, 

Министерство на здравеопазването стартира набиране на кандидати за включване в 

обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Обученията ще бъдат 

провеждани в Центъра за професионално обучение в МБАЛ София в структурата на 

Военномедицинска академия. 

Курсът е предназначен за лекари и медицински сестри, като кандидатите, които 

бъдат одобрени и преминат успешно обучението, ще бъдат включени в екипите за спешна 

медицинска помощ, които ще бъдат разположени на летище „Враждебна“ в гр. София и 

летище „Долна Митрополия“ в гр. Долна Митрополия.  

Изискванията към кандидатите с медицинско образование са да имат завършено 

висше образование и да са придобили или да са в процес по придобиване на медицинска 

специалност, както следва: 

 Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или  

„Анестезиология и интензивно лечение“; 

 Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността 

минимум 5 години; 

 Лекари – специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение“; 

Медицинските сестри следва да имат опит минимум 3 години в структура по 

реанимация и интензивно лечение. 

Задължително условие за провеждане на обучението е владеенето на английски 

език.  

При кандидатстване следва да бъдат предоставени следните документи: 

 Копие на документ за придобита специалност; 

 За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант 

по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“; 

 Копие на документ, удостоверяващ професионален опит /ако е приложимо/; 

 Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език; 

 Професионална автобиография.  

Документи се приемат от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа в Центъра за 

административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света 

Неделя“ № 5) или на електронна поща: bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на 

документи е до 21.04.2023 г., включително. 

Допълнителна информация по обявата е налична на интернет-страницата на 

Министерство на здравеопазването в секция „Кариери“ и на следната интернет-връзка: 

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/obyava-za-nabirane-na-kandidati-za-vklyuchvane-v-o/  
 

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/obyava-za-nabirane-na-kandidati-za-vklyuchvane-v-o/

