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Изх. № 8/16.04.2019 г.        

 

ДО: 

Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА 

ЗАМ.- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ 

  

КОПИЕ ДО: 

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

ДО: 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

ДО: 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 

ДО: 

Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ 

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 

  

СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните 

заведения 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

 През 2000 г. на лекарите, които започнахме да практикуваме като ОПЛ, 

регистрирайки индивидуални или групови практики за ПИМП, бе законово 

определен срок от 10 години, за да преминем специализация по Обща медицина и 

защитим чрез полагане на държавен изпит признаване на специалността. 

 

По редица причини, които сме представяли в наши писмени становища и устно 

при проведени работни срещи, този срок се оказа недостатъчен. 

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) 

предприехме съответните стъпки, които доведоха, благодарение на проявеното 

разбиране от институциите, до двукратно удължаване на първоначално 
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определения срок за придобиване на специалност с по 5 години- 2009-2014 г. и 

2014-2019 г.. 

 

Едновременно с удължаването на срока бе дадена възможност не само на 

колегите, които не са започнали специализация, но и на тези, които по някаква 

причина са започнали по други наредби (дори такива, които не са били вече в 

действие) да продължат и завършат специализацията си. 

 

Бе създадена специално наредба № 15 за специализация по Обща медицина, 

касаеща лекари с разкрита практика за ПИМП, в която бяха въведени облекчени 

условия за специализация, включително и финансови. Извадки от нормативните 

документи може да видите в Приложение 1. 

 

Във връзка с предприетите действия двукратно сме поискали справка за процеса 

на специализация, като последната е към 31.01.2012 г. и сочи, че 24% (около 1200 

ОПЛ) не са зачислени за специализация (в тях се включват и тези, които добиха 

право да практикуват на основание на   § 95 от преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за здравето-2009, с прекъсната специализация и 

незачислени). (Приложение 2 и допълнителна информация в Приложение 3). 

 

Към момента, както е посочено в Мотивите на Предложението за промяна в ЗЛЗ 

процентът на ОПЛ без специалност (в тази справка не влизат обаче колегите по § 

95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009, както 

същъ не е уточнено колко са специализиращите в момента) е 16% (673 ОПЛ). 

 

При последното споразумение за удължаване на срока за специализация, НСОПЛБ 

се съгласихме, това да бъде последната възможност, тъй като 19 години наистина 

не са малък срок. 

 

В условията към днешна дата:  

1. Подкрепяме изцяло предложението за удължаване на срока за приключване 

на специализацията за ОПЛ с вече разкрити практики, които са зачислени и 

специализират, но по обективни причини няма как да приключат 

специализацията с в посочения срок. 

2. Относно ОПЛ с вече разкрити практики, които за срок от 19 години не са се 

зачислили да специализират (при условие, че не отговарят и на условието на § 

95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009) се 

въздържаме от коментар, тъй като нямаме моралното право да вземем 

решение след поетия при последното удължаване на срока ангажимент, и 

оставяме решението на институциите. 
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Считаме, че преди да се вземе каквото и да било решение (важи особено за казуса в т.2), 

вие дами и господа, както и ние като страни в този процес трябва да получим яснота и 

по следното: 

1. Колко от посочените в мотивите 673 ОПЛ са в процес на специализация? 

2. Колко от същите са били зачислени, но са с прекъсната специализация? 

3. Колко от тях въобще не са се зачислили да специализират? 

4. Колко от тези ОПЛ са с практики, разположени в неблагоприятни райони, в София 

–град или други градове? 

5. Каква е средната възраст на ОПЛ по т.1-4? 

Също така, едновременно с евентуалното приемане на поправките трябва да се дадат 

отговори и намери решение на следните въпроси: 

1. При условие, че ОПЛ продължат или се зачислят да специализират по сега 

действащата и предстоящо да се промени в близкия месец Наредба 1, вероятно ще 

се наложат промени в същата, съответни на новия статус на специализиращите, 

свързани с факта, че те имат практики; с дефинираното в наредбата 

възнаграждение за специализант и др. 

2. В момента съществуват около 60 акредитирани Обучителни практики за 

специализация по Обща медицина, които вероятно имат капацитет да поемат не 

повече от 150 специализанта. Дори да пренебрегнем факта, че и в момента 

техният капацитет вероятно е покрит поне на 50% (необходими са данни), това 

означава, че няма как в рамките на една година да поемат повече от 70-80 човека. 

 През следващата година, ще се освободят толкова места, колкото са 

приключилите специализацията- 50-80- (необходими са точни данни), но едва ли са 

повече и на тяхно място, но една година по-късно ще се включат следващите 50-80. 

 От казаното става ясно, че е практически невъзможно, в сегашните условия, в 

рамките на посочената една година да започнат специализация 673 човека, а дори и 100-

150 (това изисква да се знае точният брой на незачислените, който не е посочен!). 

Следователно няма как да бъде изпълнен и общо 4 годишния срок за приключване 

специализацията на сега незачислените, който започва да тече от влизането на закона в 

сила. 

Оставаме на разположение за допълнително обсъждане по темата, ако прецените, 

че е необходимо. 

 

16. 05. 2019 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм 

София                                                                   (Председател на НСОПЛБ, 

Национален координатор на експертен 

съвет по Обща медицина към МЗ) 
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Приложение 1 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2014 Г.) 

 

§ 4. (1) Лекарите по § 94 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 

2 юни 2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за 

придобиване на тази специалност, могат да продължат да работят като 

индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок 

от 5 години от влизането в сила на този закон. 

(2) След изтичането на срока по ал. 1 регистрацията в съответната регионална 

здравна инспекция на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност по 

обща медицина, се заличава.  

§ 5. (1) Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени 

за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да 

работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска 

помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие 

че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до 

една година от влизането в сила на този закон. 

(2) След изтичането на срока по ал. 1, в който лекарите могат да продължат да 

работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска 

помощ, регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на 

лекарите, които не са придобили специалност по обща медицина, се заличава. 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2008 Г. ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА“ ОТ 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ (ДВ, БР. 63 ОТ 2008 Г.) 

 

Чл. 12. (1) Специализацията по "обща медицина" трябва да завърши в срок до 

6 години от записването на специализанта във висшето училище. 

Глава трета. 

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Чл. 19. (1) Средствата от държавния бюджет за финансиране на 

теоретичното обучение по чл. 5, ал. 2, т. 1 и практическото обучение в 

акредитирано лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 2, т. 2, буква "а" се 
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планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на 

определени със заповед на министъра на здравеопазването стойности. 

 

Преходни разпоредби 

§ 2. Лекарите по чл. 1, които са започнали обучение за придобиване на 

специалност "обща медицина" по реда на Наредба № 34 от 2006 за придобиване 

на специалност в системата на здравеопазването, продължават обучението си 

при условията и по реда на тази наредба. 

ДОПЪЛНЕНИЕ В НАРЕДБА 15 - § 6. (ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г) 

§ 6. (1) Лекарите по чл. 1, които са започнали обучение за придобиване на 

специалност „обща медицина“ по реда на Наредба № 47 от 1995 г. за 

следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на 

здравеопазването (обн., ДВ, бр. 9 от 1996 г.; отм., бр. 64 от 2001 г.), Наредба № 31 

от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (обн., ДВ, 

бр. 64 от 2001 г.; отм., бр. 7 от 2007 г.) и Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване 

на специалност  в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) могат да 

довършат обучението си по реда на тази наредба след подаване на писмен о 

заявление до ректора на висшето училище, в което са записани за обучение, 

в срок до 6 месеца от влизане в сила на тази наредба. 

(2) Обучението на лицата по ал. 1 се довършва по актуализирани индивидуални 

учебни планове в съответствие с утвърдената по реда на чл. 4 учебна програма. 

§ 7. (1) Подаване на документи, класиране и записване за обучение по специалност 

„обща медицина“ на местата, определени по реда на чл. 2, ал. 2 за 2014 г., които са 

останали незаети след записването по чл. 3, ал. 2, или на местата, 

преразпределени по реда на чл. 2, ал. 3, се извършва във висшите училища в срок до 

3 юни 2015 г. 

(2) Обучението за придобиване на специалност „обща медицина“ по ал. 1 започва 

от датата на записване за обучение. 
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Приложение 2 

СПРАВКА ЗА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА 

МЕДИЦИНА(КЪМ 31.01.2012 Г.) 

1 Лекари, придобили специалност по Обща медицина в 

университета до 31.01.2012 г. 

277+445+635+233+309 

1899 (41%) 

2 Лекари, зачислени за специализация по Обща 

медицина(по реда на Наредба №№34, 15), без тези вече 

придобили специалност. 

Н 34(6+1) 

+384+179+222 

Н15(225+601)   

1618 (35 %) 

3 Лекари с прекъсната специализация, които са били 

зачислени по реда на Наредба №№47,31,34 или 15. Моля 

посочете по коя наредба са били зачислени. 

Н 47 (39+106+1) 

Н31(17+1) 

Н 34(5+2) 

171 

4 Лекари, подали документи за явяване на изпит за 

специалност през лятната сесия на 2012г. 

8+1+1+23+5 

38 

5 Лекари, които не са допуснати до явяване на изпит през 

лятната сесия на 2012г. – основания. 

 

6 Акредитирани болници, ползвани от МУ за практическо 

обучение на специализиращите бща медицина (Наредба 

№15 от 2008г. чл.5 ал.(2) т.2 и Наредба 34 от 2006 г.-

чл.13) 

 

7 Акредитирани амбулатории за ПИМП, ползвани от МУ за 

практическо обучение на специализиращите Обща 

медицина(Наредба №15 от 2008г. чл.5 ал.(2) т.2 и Наредба 

34 от 2006 г.-чл.13) 

6+15+3+3+1 

28 

8 Въведена дистанционна форма на обучение за част от 

теоретичното обучение по специалността обща 

медицина. 

ДА                    НЕ 

9 Предложения за промени(нормативни, организационни и 

др. ) и основания за тях. 
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