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Уважаеми Проф. Маринов,

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 данни от регистъра на БЛС, 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 в медиите дават информация и за медицински 

специалности, които остават без кадри.

Във връзка с това е разработен проектът на Български Лекарски Съюз 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. През 2012 г. 12 млади лекари бяха подпомогнати с 400 лв. брутна 

месечна сума в продължение на 1 (една) година.

През тази година планираме проектът да се разшири още повече, за да можем 

да предоставим такава възможност на поне 30 млади специалиста.

За тази цел се обръщаме към вас с идеята да популяризирате проекта в 

ръководената от вас институция така че, младите лекари да могат да кандидатстват 

по проекта.

Като прикачен файл можете да намерите подробно описание на проекта, 

както и информация за изискванията към кандидатите. Описанието на проекта и 

формуляри за кандидатстване са качени и на сайта на Български лекарски съюз, 

www.blsbg.com. Можете да качите информация и на вашия сайт, или да използвате 

линк към сайта на Български лекарски съюз.

http://www.blsbg.com


Официалната церемония по връчването на стипендиите ще се проведе в Деня 

на българския лекар, 19-ти октомври 2013 година.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация за проекта не се колебайте 

да се свържете с нас.

За подробности по проекта се обръщайте към Яна Тасева - администратор 

информационни системи и експерт следдипломно обучени, или Ирен Борисова на 

следните телефони: тел.+359 2 954 94 37 , +359 2 954 9460, +359 2 954 11 69, факс: +359 

2 954 11 86, e-mail: iana.taseva@gmail.com

Благодарим Ви предварително за Вашата ангажираност!
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