
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ – 
        ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

________________________________________________________________ 
  1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94, 

 моб. 0886 614 589  e-mail: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 
 

1 

 

Изх. № 945/17.07.2014 г.    ДО: 

 Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА 

 МИНИСТЪР 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 НА РБЪЛГАРИЯ 

 

КОПИЕ ДО: 

ПРОФ. Д-Р ЧАВДАР СЛАВОВ  

ЗАМ. -МИНИСТЪР  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НА РБЪЛГАРИЯ 

 

ДО: 

МЕДИИТЕ 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

Относно: Неоснователно забавяне на публикуването на Проект на наредба за медицински 

стандарт по „Обща медицина.“  

 

Уважаема д-р Андреева, 

Уважаеми проф. Славов, 

Принудени сме да се обърнем към вас чрез това отворено писмо предвид 

важността на темата, липсата на отговор на нашите запитвания, както и на 

действия от страна на министерство на здравеопазването. 

 За нас е необяснимо, че на електронната страница на МЗ все още не е 

публикуван Проект на наредба за медицински стандарт по „Обща медицина“ при 

условие, че същият единодушно бе приет след защита пред съвета по медицински 

стандарти към МЗ преди повече от три месеца и впоследствие одобрен и от 

Ръководството на МЗ. Необяснимо е и предвид стратегическите цели, политики и 

очаквани резултати, разписани в „ Национална здравна стратегия 2014-2020: 

„Стратегическа цел 2.  Трансформиране на здравната система за осигуряване достъпно и 

качествено здравно обслужване. 
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Задача А: Преориентиране на здравната система към ПМП .... 

ПОЛИТИКА 4.1: Създаване на ефективни системи за осигуряване и контрол на качеството на 
здравните дейности 
Преработване на наличните медицински стандарти и тяхното съобразяване с 
практиката от страните в ЕС; 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Постигане на почти пълно съответствие със стандартите за качество при 
обслужването на болните;“ 

Разчитаме на бързи и съответни действия от ваша страна, за да бъде спазена 

процедурата и публикувана своевременно Проект на наредба за медицински стандарт 

по „Обща медицина“. 

 
 

 

      За УС на НСОПЛБ:  

17.07.2014 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм 

София      (Председател на НСОПЛБ) 
 


