
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИЯТА 

"АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" 

 

 Наименование на професията: "Асистент на лекар по дентална медицина", код 

724010 

 Специалност: "Асистент на лекар по дентална медицина", код 7240101 

 Степен на професионална квалификация: трета. 

 Изисквания към кандидатите: да са навършили 16 г. и да притежават входящо 

минимално образователно равнище - придобито право за явяване на държавни 

зрелостни изпити или диплома за  средно образование.  

 Форма на обучение:смесена/дистанционна и дневна. 

 Брой учебни часове: 960 в т.ч. 420 уч.ч. теория и 540 уч.ч. учебна и 

производствена практика. 

 Стартиране на обучението: 15 март 2023 г., при минимум 10 записани 

кандидати. 

 Продължителност на обучението: до осем месеца от започване на обучението. 

 Документ за завършен курс на обучение: Свидетелство за професионална 

квалификация. 

 Необходими документи за включване в квалификационния курс:  

1. Заявление.  

2. Личен формуляр.  

3. Договор за обучение с физическо лице или договор за обучение с юридическо лице.  

4. Копие от документ за завършено образование.  

5. Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че обучението не е противопоказно за 

кандидата.  

6. Копие на преводно нареждане за платена такса.  

7. Снимки паспортен формат - 3 броя. 

 Информация за провеждане на обучението: 

След представяне на необходимите документи за записване в курса и сключване 

на договор за професионално обучение между ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“ и 
обучаемото лице или фирма, се получават:  

 Инструкция за работа с платформата Мудъл за дистанционно обучение на ВСУ 
„Черноризец Храбър“.   

 Потребителско име и парола за достъп на всеки участник до платформата за 
дистанционно обучение. Платформата е достъпна на https://do.vfu.bg/ 

 График за провеждане на обучението. 
Обучението  по теория се провежда в дистанционна форма в платформата за 

дистанционно обучение, където са публикувани всички учебни материали и изпитни 

тестове. Достъпът до тях е свободен за периода на обучението.  
Учебната и производствената практика се провежда в реална работна среда, на 

база сключен договор за провеждане на практическо обучение по изготвения график 

за курса.  

Оценяването по всяка учебна дисциплина от учебния план приключва с 

решаването на изпитен тест.  

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по теория и държавен изпит 
по практика. 

Цена на обучението: 1960.00 лв. Предлага се и разсрочено плащане на таксата за 

обучение. Плащането става с банков превод по сметка на обучаващата организация  

ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър”:  

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД  

BIC: CECBBGSF 

IBAN код: BG20CECB979010A3494100 

     Основание за плащането: ЦПО/такса за обучение в курс АЛДМ 



 

 

ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“ притежава Лицензия № 2013121089 от 

21.10.2013 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и 

обучение към Министерския съвет на Република България.   

 

За контакти:  
Вивияна Панайотова – директор ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“ 

тел: 052/359 515;  e-mail:cpo@vfu.bg 

  

Адрес за кореспонденция:  

Варна 9007, ВСУ „Черноризец Храбър“, кк „Чайка“, ул. „Янко Славчев“ № 84,  
ЦПО, стая А 425 

 

 

 

 

 

 

 


