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ЦПО “Хипократ”

НАПОО разработва:
 списъка на професиите за професионално образование и 

обучение
 държавните образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професии

Какво е НАПОО?
Национална агенция за професионално образование и обучение – 

специализиран орган към Министерски съвет, създаден със Закона за 
професионалното образование и обучение

За допълнителна информация: 
www.navet.government.bg



ЦПО “Хипократ”

Какво е професия?

Вид трудова дейност, за която се организира професионално 
образование и професионално обучение.

Професионалното обучение и професионалното образование се 
осъществяват по професии и специалности, включени в 

Списъка на професиите за професионално образование и 
обучение (СППОО)



ЦПО “Хипократ”

Списък на професиите за професионално образование и обучение

СППОО

Професионално направление 
Здравни грижи

  Наименование на специалността 
Здравни грижи

Наименование на  професията
Здравен асистент 723010

http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/vqualification/spisak_poo_2011-12-09.pdf


ЦПО “Хипократ”

система от професионални и длъжностни наименования, разпределени 
съобразно тяхната специфика в различните социално-икономически 

области

Какво е НКПД-2011?
Националната класификация на професиите и длъжностите

 при формирането и осъществяването на социалната политика, 
политиката по доходите, заетостта и пазара на труда, социалното 
осигуряване, професионалното образование и обучение, висшето 

образование

НКПД – 2011 е задължителна при:

 при разработване на структурата на персонала 
в предприятията, при изготвяне на разписания на 
длъжностите, при наемане на работа по трудово 

или служебно правоотношение



НКПД - 2011

53 -  Персонал, полагащ грижи за хора 

532 - Персонал, полагащ здравни грижи за хора

5329 - Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.

5329-1009 Здравен асистент

5329-3001 Асистент на лекар по дентална медицина



Здравен асистент

нерегулирана професия от професионално направление 
“Здравни грижи” 

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти

Асоциирани медицински специалисти са:

медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти,

 лекарските асистенти, рехабилитаторите, 

фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите



Наредба 1 / 2011 

за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да 

извършват по назначение или самостоятелно

Чл. 2, ал.2 

здравните асистенти могат да извършват дейности само 

по назначение на лекар, медицинска сестра, акушерка 

и/или фелдшер

Раздел X

Професионални дейности, които здравните 

асистенти могат да извършват по назначение от 

медицинска сестра или лекар



Чл. 19, ал.1 професионалните дейности, които здравният асистент 

може да извършва, са: 

1. обслужване на пациенти чрез съдействие, включващо:
а) хранене; 
б) общ тоалет; 
в) транспортиране и съпровождане за изследване, 
г) обичайни ежедневни дейности; 

2. осигуряване на комфорт и хигиена на болничната среда

Ал. 2 Професионалните дейности, които здравният 

асистент може да извършва в стерилизационни 

отделения, са подготовка на хирургичен и друг материал 

за стерилизация при спазване на утвърдените правила 

за работа и за химичен и микробиологичен контрол на 

стерилизационния процес



Къде ще намерят професионална реализация, 

лицата  с 

професионална квалификация 

“Здравен асистент”? 



Във всички видове лечебни заведения, 
функциониращи в РБ:

Лечебни заведения за болнична помощ

 болница за активно лечение

 болница за долекуване и продължително лечение

 болница за рехабилитация

 болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
 



В други видове лечебни заведения:

 център за психично здраве

 център за кожно-венерически заболявания

 комплексен онкологичен център

 дом за медико-социални грижи

 хоспис и др. 

 



В лечебни заведения за извънболнична помощ:

амбулатории за първична медицинска помощ – 
индивидуални и групови практики

амбулатории за специализирана медицинска помощ – 
индивидуални и групови практики

 медицински център

 диагностично-консултативен център

 самостоятелни медико-диагностични лаборатории
 



Лицата с професионална квалификация

“Асистент на лекаря по дентална медицина” 

получават специфични теоретични знания и 
практически умения за работа в:

амбулатории за първична дентална помощ – 
индивидуални и групови практики

амбулатории за специализирана дентална помощ – 
индивидуални и групови практики

 медико-дентален център

 дентален център

 медико-технически лаборатории
 



Лицата с професионална квалификация 

“Здравен асистент” 

могат да намерят професионална реализация и в:

 



Специализрани институции за социални услуги

 Домове за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 7 год. вкл.

  Домове за деца, лишени от родителска грижа /I - XIII клас/

  Домове за деца с увреждания 

 Домове за стари хора 

 Домове за възрастни хора с умствена изостаналост

 Домове за възрастни хора с физически увреждания 

 Домове за възрастни хора с сетивни нарушения

 Домове за възрастни хора с деменция 

 Домове за възрастни хора с психични разстройства 



Социални услуги, предлагани  в общността:

 Звено „Майка и бебе” 
 Приюти за безнадзорни деца 

 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 
 Дневни центрове за деца с увреждания 

 Дневни центрове за стари хора
 Дневни центрове за възрастни с увреждания 

 Преходно жилище за деца 
 Преходно жилище за лица 

 Наблюдавано жилище 
 Защитени жилища 

 Центровете за настаняване от семеен тип за деца 
 Центровете за настаняване от семеен тип за лица

 Центровете за обществена подкрепа
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