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Изх. № 651/05.06.2012 г. 
НСОПЛБ 

ДО  

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА, 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,  

 

В свое писмо с изх. № 615/ 03.02.2012 г. до Министъра на здравеопазването, 

направих следното мотивирано предложение за промяна към измененията и 

допълненията на  Наредба № 18/20.06.2005 г. за „Критериите, показателите и 

методиката за акредитация на лечебните заведения“: 

 

В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 6 се изменя така:  

„(6) Акредитацията на лечебните заведения за първична извънболнична 

медицинска помощ за оценяване на базовите им възможности за обучение на 

студенти и специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско 

обучение се извършва от един експерт – общопрактикуващ лекар с придобита 

специалност по обща медицина, работещ в групова или индивидуална 

практика за ПИМП.”  

2. Досегашните ал. 6 – 9 стават съответно ал. 7-10.  

 

Мотиви: 

Лекарят-експерт, който отговаря на посочените в предложението за промяна 

изисквания, познава най-добре спецификата и проблемите в практиките за 

ПИМП, както и реално може да оцени личностните и професионални качества на 

титуляра на практиката и въведените от него организационни, медицински и 

други правила за работа и подобрения. 
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За съжаление, цитираното предложение не е отразено в публикувания от 

Вас проект за промяна в Наредба № 18.  

Настоявам предложената поправка да бъде приета, въз основа на изложените 

мотиви, като гаранция за високо качество и ефективност на акредитационния 

процес на практиките за първична извънболнична медицинска помощ, осигурено 

от обучени в акредитацията професионалисти в областта на Общата медицина. 

  

С уважение:  

05.06.2012 г. 
София       Д-Р ЛЮБОМИР КИРОВ, ДМ 
        НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОМ  


