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ПРОГРАМА 

на Български лекарски съюз 
за подпомагане на докторанти и специализанти

❖ Цел
Подпомагане на млади лекари, провеждащи специализация по различни 

специалности или подготовка на дисертационен труд чрез редовно обучение.

❖ Средства и брой стипендии
Основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и 

други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми. УС на 
БЛС може със свое решение да гласува и средства от други приходи, вкл. членски 
внос да се заделят за програмата.

В зависимост от получените дарения и определените допълнителни средства, 
ежегодно УС на БЛС определя броя на отпуснатите стипендии за периода от 1 
октомври на текущата година до 30 септември на следващата. Специалностите, за 
които даренията са дадени се определят автоматично. С останалите дарения и 
допълнителни средства се финансират стипендианти по специалности, определени 
от УС на БЛС, като преимуществено се финансират специализации и докторантури 
по специалности с изразен дефицит на лекари.

❖ Ситуационен анализ
Българският лекарски съюз е заложил в своите приоритети продължаващото 

обучение на младите лекари в България и тяхната реализация, както и ясното 
очертаване на значението на тези специалисти за стабилността и развитието на 
системата на здравеопазване.

По различни данни между 400 и 600 лекари годишно напускат страната и 
между 50 и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на 
България. Други публикации дават информация за медицински специалности, които 
остават без кадри.

Във връзка с това е разработен проекта за допълнително финансово 
стимулиране на млади лекари с образователно-квалификационна степен „магистър 
по медицина“, които подготвят дисертационен труд чрез редовно обучение по реда 
на Закона за развитие на академичния състав в Република България и/или са приети 
и провеждат обучение по една от предложените специалности по реда на Наредба 
34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването. Целите, поставени за 2013 г. са подпомагането на поне 30 лекари 
с 400 лв. брутна месечна сума в продължение на 1 (една) година, считано от 1 
Октомври 2013.

Проектът е пилотен за България и цели привличане ангажираността на 
институциите и бизнеса по проблема, както и превръщането му в добра ежегодна 
инициатива.
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❖ Предложение
Българският лекарски съюз с подкрепата и ангажираността на институциите и 

бизнеса учредява годишни стипендии за подпомагане на млади лекари по 
специалности, които са предварително определени на УС на БЯС или са съобразени 
с изричната воля на дарителите, когато такава е изявена.

Стипендиите се отпускат на лица с образователно-квалификационна 
степен „магистър по медицина“, които са приети и провеждат обучение по 
една от предложените специалности по реда на Наредба 34 от 29 декември 
2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и/или 
подготвят дисертационен труд чрез редовно обучение по реда на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България.

Всяка от стипендиите е в размер на 400 лв. брутна месечна сума и се 
получава в продължение на 1 (една) година. По воля на дарителя стипендията може 
да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност 
или до придобиване на степен „доктор”.

❖ Процедура
Специалностите, които се номинират за съответната година се публикуват на 

електронната страница на БЯС ежегодно до 31 август, заедно с покана и условия за 
участие и се изпращат до всички Университетски болници в страната. Определят се 
срока за кандидатстване, за оценка и публикуване на резултатите. Документи се 
приемат до 20 септември.

Необходими документи
Кандидатите е необходимо да приложат при кандидатстване за стипендия:
1. Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия за подпомагане на 

млади лекари.
2. Уверение за записана специализация за 2013/2014.
3. Кратка автобиография -  CV европейски образец.
4. Копие от диплома за завършено висше образование.
5. Копия от публикациите, в които участва кандидатът.
6. Копия от програми на научни събития, в които е видно, че кандидатът е 

взел участие с лекция или публично представяне.

Право на участие имат специализанти и/или докторанти по предварително 
определените специалности, които са на възраст до 35 години. Същите имат общ 
успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4.50 и 
общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50.

Изборът на стипендианти се определят от комисия, избрана от 
управителния съвет в състав:

Председател: Д-р Юлиян Йорданов -  зам. председател на БЯС.
Членове:
1. Проф. д-р Петър Панчев.
2. Доц. Д-р Лиляна Хавезова.
Комисията се избира и назначава ежегодно от УС на БЯС във връзка с 

набирането на кандидат-стипендианти на УС на Български лекарски съюз.

Кандидатите трябва да отговарят на посочените по-горе изисквания за 
възраст, успех и провеждана специализация или подготовка на дисертационен труд 
чрез редовно обучение през текущата година.

Всеки един от кандидатите се оценява по 4 основни критерии:
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1. Среден успех от семестриално завършено образование по медицина и общ 
успех от положени държавни изпити.

2. Брой публикации, в които кандидатът участва в авторския колектив. 
Предимство се дава на кандидат, представил публикация в списание с IF 
коефициент > 2.

3. Брой изнесени лекции или публични представяния в рамките на научни 
медицински форуми. За лицата по чл. 6 от Закона за развитие на академичния 
състав в Република България се отчита предимство при представяне на документ за 
получени награди от научни медицински форуми. За специализанти се дава 
предимство на кандидати с вече защитена предходна специалност в областта на 
медицината.

4. Препоръки от най-малко три хабилитирани лица в областта, в която се 
кандидатства.

При повече от един кандидат за една стипендия предимство получават 
кандидатите, подготвящи дисертационен труд чрез редовно обучение.

Таблицата за оценка, одобрена от Български лекарски съюз и комисията, 
определена за 2013 г. е следната:

Критерии Начин на оценка Брой точки
Средният успех от 

семестриално завършено 
образование по медицина 
и общият успех от 
положени държавни 
изпити

Броят точки са 
равни на оценката (брой 
точки < 6)

Брой публикации, в 
които кандидатът участва 
в авторския колектив

Всяка публикация 
носи по 1 точка

Публикация в 
списание с IF коефициент 
>2

Броят точки е равен 
на сума от съответните 
коефициенти

Брой изнесени 
лекции или публични 
представяния в рамките на 
научни медицински 
форуми

Броят точки е равен 
на сума от брой изнесени 
лекции или публични 
представяния в рамките на 
научни медицински 
форуми

Придобита първа 
специалност

Всяка предходна 
специалност носи по 1 
точка

Получени награди 
от медицински научни 
форуми

Броя точки е равен 
на броя награди

Препоръки от 
хабилитирани лица

При изпълнение на 
критерия се дава 1 точка.

Обща оценка

Протоколът, досието на всеки кандидат и решенията на комисията се 
подготвят от присъстващият юрист.

В срок до 1 месец от определяне на стипендиантите се сключва договор с 
номинираните стипендианти и се започва изплащане на определените месечни
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суми. Спечелилите стипендия подписват декларация, че през следващата 1 
година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да 
работят в България.

❖ Заключение
Подкрепата за младите лекари е важна за болните в България и за цялото 

общество. Тя може да послужи като модел за сътрудничество между индустрия, 
институции, съсловна организация и научната медицинска общност.

Д-р Цветан Райчинов 

/Председател на УС на БЛС/
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