
ПРОЕКТ 

ПРАВИЛА 

 ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

І. Общи разпоредби 

 

Чл.1. Сертификатът за професионална квалификация се издава съгласно Закона за 

съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните  

медицински  специалисти,  на  зъботехниците и  помощник-фармацевтите 

(ЗСОМСААМСЗПФ), чл. 8 (1) т.3; чл. 11 (1) т.5 и  чл. 11. (1) т.7 от Устава на БАЗ 

 

Чл.2.(1) Сертификатът за професионална квалификация е документ, който 

удостоверява професионалното развитие  на зъботехника и гарантира поддържането, 

повишаването и разширяването на  теоретичните  знания и практическите умения, 

необходими за всекидневната му работа по специалността. 

 

(2) Сертификатът за професионална квалификация е официален документ, издаден 

от Управителния съвет на БАЗ, утвърден на заседание на Националния съвет на БАЗ 

и е съобразен националните и европейски стандарти за упражняване на професията. 

 

Чл.3. (1) Сертификатът за професионална квалификация се актуализира на всеки 5 

години на основата на придобити кредитни точки от продължаващо обучение по 

Единна кредитна система (ЕКР) на БАЗ. 

 

(2) Сертификатът за професионална квалификация  е документ, въз основа  на който 

зъботехниците преминават в квалификационни нива, които отразяват придобитите 

знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото обучение 

по зъботехника  и/или специалност в системата на здравеопазването за период от 5 

години, съобразно квалификационна рамка за професионално развитие. 

 

(3)Квалификационните нива се определят от трудовия стаж и поредността на 

издадените сертификати. 

 

 

 



 

II. Условия за издаване на сертификат за професионална квалификация 

 

Чл.4. За издаване на първи сертификат могат да подават документи членове на БАЗ, 

които: 

1. Са работили по специалността си три последователни години момента на 

подаване на документите за сертификат, удостоверени с документ по образец от 

работодателя; 

2.След придобиване на диплома за зъботехник имат минимум 1(една) година трудов 

стаж от датата на издаване на дипломата до подаване на документите за 

сертифициране; 

3.Имат редовно членство в БАЗ за времето на упражняване на професията, съгласно 

чл. 3. от ЗСОМСААМСЗПФ. 

 

Чл.5. За издаване на втори сертификат могат да подават документи членове на БАЗ, 

които: 

1.Са работили по специалността си най-малко три години от последните пет към 

момента на подаване на необходимите документи за издаване на втори сертификат, 

удостоверени с документ по образец от работодателя и пет години след издаване на 

първи сертификат; 

2.Имат придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение, след  датата на 

издаване на първия сертификат; 

3.Имат редовно членство в БАЗ за периода от придобиване на първи сертификат до 

момента на подаване документите за издаване на втори сертификат. 

 

Чл.6. За издаване на трети сертификат могат да подават документи членове на БАЗ, 

които: 

1.Са работили по специалността си най-малко три години от последните пет, към 

момента на подаване на необходимите документи за издаване на трети сертификат, 

удостоверени с документ по образец от работодателя и пет години след издаване на 

втори сертификат; 

2.Имат редовно членство в БАЗ за периода от придобиване на втори сертификат до 

момента на подаване на документи за издаване на трети  сертификат. 

3.Имат  придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение след датата на 

издаване на втори сертификат. 

 

 



 

III. Изисквания за издаване на първи, втори, трети сертификат за 

професионална квалификация 

 

Чл.7.(1) Необходими документи за издаване на първи, втори, трети  сертификат са: 

1.Заявление по образец за първо, второ и трето сертифициране; 

2.Удостоверение от работодателя, в което да бъде отразен общия трудов стаж по 

специалността и този в последните пет години; 

3.Удостоверение от работодателя за наличие или липса на налагани наказания за 

професионални нарушения; 

4.Оригинал и копие на трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, в 

който е отразен описаният в удостоверението от работодателя трудов стаж; 

5.Оригинал и копие на документи за придобити квалификации, образователни 

степени, специалност, описани в молба-декларацията за издаване на сертификат. 

6. Удостоверение от председателя на РК на БАЗ по месторабота за актуално 

членство и за наличие или липса на налагани наказания от КПЕ. 

7. Документ за платена такса по сметката на РК на БАЗ. 

(2) Оригиналите на документите по т. 4 и т. 5 се връщат на лицето след сверяване с 

представените копия. 

 

 

 

IV. Процедура за издаване на сертификат 

 

Чл. 8. (1)Всички документи по чл.7 се подават в Регионалната колегия на БАЗ. 

(2) РК  обработва и съхранява документите в личното досие на зъботехника, 

проверява дали са изпълнени условията по чл.7 и изпраща в срок до 15 /петнадесет/ 

дни искане до УС на БАЗ за издаване на сертификата. 

(3) УС на БАЗ издава сертификата за срок до  15 /петнадесет/ дни от постъпването 

на искането по чл.8.ал.2 

(4) Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 10 работни 

дни за бърза услуга 

Чл.10. Копията от всички документи остават в архива на Регионалната колегия за 

срок от десет години. 

 



 

 

V. Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. Националният съвет на свое заседание приема образци на сертификата за 

квалификация, документите по чл.7, и искането по чл.8. ал.2 . 

§ 2. Националният съвет на свое заседание приема системата от кредитни точки за 

продължаващо обучение по Единна кредитна система (ЕКР) на БАЗ. 

§ 3. Сертификата за квалификация се подпечатва с печата на УС на БАЗ и се 

подписва от Пред на БАЗ. 

§ 4. За получаване на сертификат за квалификация се заплаща такса, размерът на 

която се определя от НС на БАЗ. 

§ 5. Зъботехниците  упражняващи професията си към момента на приемане на 

настоящият правилник  се ползват с правата по чл.4 – 6 след представяне на  

диплома за висше образование и/или  други валидни документи за квалификация, 

както и извлечение от трудова книжка или удостоверение от работодател. 

Приравняването се извършва по методика определена от Националния съвет на БАЗ. 

§ 6. Отказът за сертификация подлежи на обжалване по реда на Закона за 

административното производство. 

§ 7. Тези правила са приети на Втори редовен конгрес на БАЗ, проведен на .....202.. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 



 

ЗСОМСААМСЗПФ: 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на този закон: 

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 
"Сертификат за квалификация по професията" е документ, издаден от съответната 
съсловна организация, с който се удостоверява, че медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и 
помощник-фармацевтите са вписани в националния регистър на съответната 
съсловна организация и отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 
1 и на правилата по чл. 8, ал. 1, т. 3. 
 
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) "Квалификационни нива" 

са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-

фармацевтите, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, 

усвоени в рамките на продължаващото медицинско образование и/или специалност 

в системата на здравеопазването за период от 5 години. 

 

В чл. 4 ал.1 да се запишат Една година непрекъсната 

В чл. 5 ал.1 да се запишат ТРИ години непрекъснати 

В чл. 6 ал.1 да се запишат ТРИ години непрекъснати 

 

Кредитните точки да бъдат по 30 на година  -  150 за пет годишния период. 

Да се разработи системата от кредитни точки за продължаващо обучение по Единна 

кредитна система (ЕКР) на БАЗ. 

- лекция     3 точки 

- семинар     4 точки    

- практически курс    8 точки 

-  участия в конгрес   10 точки 

- постер на конгрес   15 точки 

- лекция на конгрес   20 точки 

- магистратура    150 точки 

- докторантура    голяма работа ;) 

 

Трябва да се помисли и за система за приравняване на нашата квалификация и стаж 

към новата система. 



Още пояснения: 

Съдържанието на  сертификата е упоменато в чл. 4 на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА 

ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА  

Ако кажат (а те ще кажат) „Защо пак такса?“ в същата наредба е записано: 

Чл. 5. (1) За издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация 
се заплаща такса, когато органът по признаване е държавен орган, или цена на 
услугата, когато органът по признаване не е държавен орган, съгласно § 4, ал. 3 и 4 
от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални 
квалификации. 

(2) Таксата или цената на услугата са в зависимост от срока, в който заявителят иска 
издаването на удостоверение. 
(3) Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 10 работни 
дни за бърза услуга, при условие че компетентният орган е предвидил бърза услуга. 
 
И шегичка: 
Ако искате можем да предвидим и бърза услуга НАЛИ искаме повече пари. 
 
 
 


