
 

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Заместник-министър на здравеопазването

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ ДУЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РК НА БАЗ

НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: office-sofia@baz.bg

НА Ваш № 220/18.03.2022г.

На Наш № 15-00-99/18.03.2022г.

             Относно: Признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска

професия, придобита в Украйна

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУЛЕВ,

     Във връзка с постъпило в Министерството на здравеопазването (МЗ) Ваше писмо

с вх. № 15-00-99/18.03.2022г., бих искал да Ви уведомя следното:

     Условията и реда за упражняване в Република България на медицинска професия

(в конкретния случай „зъботехник“), придобита в трета държава (Украйна) от граждани на

трета държава (Украйна) са уредени в Закона за здравето (ЗЗ).  Съгласно чл. 186, ал. 3 от

ЗЗ,  чужденците  (без  гражданите  на  държавите  членки  на  Европейския  съюз,  другите

държави  от  Европейското  икономическо  пространство  и  Швейцария),  упражняват

медицинска професия в Република България при следните условия: 1. владеят български

език и професионалната терминология на български език, установено по ред, определен с
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наредба на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването; 2.

след успешно полагане на изпит,  включващ държавните изпити, определени в единните

държавни  изисквания  по  чл.  177  от  ЗЗ  за  упражняване  на  регулирана  професия  от

професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни

грижи”.  Посочените  изисквания  са  приложими за  всички граждани на  трети  държави,

придобили  професионална  квалификация  по  медицинска  професия  в  трета  държава,

независимо от наличието на спогодба между България и съответната държава (в случая

Украйна) или не. 

   Конкретно условията и редът за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3

от  ЗЗ  на  граждани  на  трети  държави,  придобили  професионална  квалификация  по

медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването в трета държава

са уредени  в Наредба № 4 от 27 май 2011г. за условията и реда за допускане и явяване на

изпит  по  чл.  186,  ал.  3,  т.  3  от  Закона  за  здравето  на  граждани  на  трети  държави,

придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в

областта на здравеопазването в трета държава (наредбата).  

      Съгласно изискванията на наредбата, в случай че конкретното лице желае да

бъде допуснато до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗЗ, следва да подаде заявление

до министъра на здравеопазването като приложи към него съответния набор изискуеми

документи. Бих искал да обърна внимание, че един от основните документи, които следва

задължително да се приложат при подаване на заявление за допускане до изпит по чл. 186,

ал.  3,  т.  3  от  Закона  за  здравето  е  удостоверение  за  владеене  на  български  език  и

професионалната терминология на български език. 
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