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Изх. № 10/30.05.2019 г.         

 

ДО: 

Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА 

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

КОПИЕ ДО: 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 

ДО: 

Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ 

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 

СТАНОВИЩЕ 

на 

Експертен съвет по Обща медицина, УС и НС на НСОПЛБ 

 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 1 от 2015 г. за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 

г., изм. и доп., бр. 83 от 27.10.2015 г., доп., бр. 88 от 8.11.2016 г.), публикуван на 

електронната страница на Министерство на здравеопазването на 03.05.2019 г. 

 

 

Уважаема г-жо Начева, 

 
В частта финансиране, предложенията са изготвени в хипотезата, че 

финансирането на теоретичното и практическото обучение се извършва от 

държавния бюджет с изключение на специалността Обща медицина, където 

практическото обучение се заплаща от специализанта. Специализантът заплаща 

само месечна такса за практическото обучение в лечебно заведение болнична 

помощ или първична извънболнична медицинска помощ. Отпусканата субсидия 

в размер на две минимални заплати за страната плюс дължимите върху тях 

осигуровки е предназначена за осигуряване месечна заплата на специализанта, 

а не е форма на заплащане на неговото теоретично или практическо обучение. 

След изплащане на таксата за практическо обучение се очаква специализантът 

да получи нетна сума от 890лв. месечно, което също е неадекватно заплащане за 

дипломиран лекар, независимо от това, че не е придобил специалност.  
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Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на специалността „Обща медицина“ е повече с 

практическа, отколкото с теоретична насоченост. То се провежда съобразно учебната 

програма за срок от три години, от които теоретично обучение – не повече от 8 

месеца, и практическо обучение – не по-малко от 28 месеца.  

(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко 

6 месеца обучение в лечебно заведение за болнична помощ, получило одобрение от 

министъра на здравеопазването за обучение и най-малко 6 месеца – в амбулатория за 

първична медицинска помощ, получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“. 

Ал.(2) се променя така: 

(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват 28 месеца 

(120 седмици), разпределени както следва: 

а) Най-малко 6 месеца в лечебно заведение за болнична помощ, получило одобрение 

от министъра на здравеопазването за обучение. 

б) Най-малко 6 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ, получила 

одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по „Обща медицина“. 

в) 16 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ, получила одобрение от 

министъра на здравеопазването за обучение по „Обща медицина“ или в собствена 

амбулатория за първична медицинска помощ, разкрита на основание на Чл. 14а. (Нов 

- ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) от ЗЛЗ или в друга, избрана от 

специализанта, ПИМП, под методичното ръководство на лекар от практиката, 

получила одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по „Обща 

медицина. 

Добавят се нови алинеи към чл. 16: 

(3) Теоретичното обучение се разпределя в 12 модула със следната продължителност: 

"Вътрешни болести" - 5 седмици; "Детски болести" - 5 седмици; "Хирургия, урология и 

ортопедия и травматология" - 4 седмици; "Акушерство и гинекология и семейно 

планиране" - 4 седмици; "Нервни болести" - 3 седмици; "Основи на общата медицина" 

- 4 седмици; "Психиатрия и психология" - 2 седмици; "Ушно-носно-гърлени болести" - 

2 седмици; "Очни болести" - 2 седмици; "Кожни и венерически болести" - 2 седмици; 

"Инфекциозни болести и епидемиология" - 2 седмици, "Физикална и 

рехабилитационна медицина и курортология" - 1 седмица, която може да бъде 

разпределена в някои от другите модули. 

Коментирал [L1]: Тази промяна урежда конфликта м/у ЗЛЗ и 
наредбата в този й вид, както и новопоявилия се конфликт с 
поправката за удължаване на срока. Улеснява изпълнението на 
изискването за покриване на практически стаж. Ако остане 
непроменена, реализацията на условията в наредбата е близка 
до невъзможна. Освен това лекарите, които нямат практика 
(младите, новозавършили) и са имали смелостта да 
специализират ОМ и освен това са регистрирали и опитват да 
разработят практика, ще имат някакво спокойствие поради 
осигурения през субсидията, макар и неголям, месечен доход. 
Това ще им даде глътка въздух, за да опитат да разработят ново 
регистрираните практики. Лекарите, разкрили практики по Чл. 
14а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) от ЗЛЗ, 
както и тези по  § 5, 6 от Преходни и заключителни разпоредби 
на ЗЛЗ (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) ще 
получат възможност да бъдат поне 1 година и 4 месеца в 
собствената си практика, което решава проблем със 
заместването в този период. Лекарите, зачислени за 
специализация по реда на § 5, 6 от Преходни и заключителни 
разпоредби на ЗЛЗ (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 
04.06.2019 г.) не следва да получават заплата (субсидия) по 
Чл.42 б за цялата специализация, тъй като на тях им се дава 
възможност да свършат това, което останалото мнозинство ОПЛ 
направи през изтеклите 19 години, а и техните практики ся 
рязвити и работят в продължение на 19 години. Базите за 
обучение трябва да продължат да получават 230 лв. заради 
методичното ръководство и през тези 1г.4м. иначе ще бъдат 
демотивирани. Допълнителните форми за провеждане на 
практическия стаж ще удвои капацитета за зачисляване при сега 
съществуващите бази( цифрите могат да бъдат обсъдени- дали 
3/3 или различно, според ситуацията. 

Коментирал [L2]:  

Коментирал [L3R2]: Фиксирани са поименно и по 
продължителност теоретичните модули, както и тези за 
практическото обучение. 
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(4) Теоретичното обучение може да се провежда в две форми: редовна и 

дистанционна. 

(5) Висшите училища организират провеждането на дистанционната форма на 

обучение въз основа на учебна документация, разработена в съответствие с учебната 

програма за специалност "обща медицина" и с Наредбата за държавните изисквания 

за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с 

Постановление № 292 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.). 

(6) Специализантите имат право да избират времето и последователността на 

различните модули на теоретичното обучение от предложения годишен план. 

(7) Практическото обучение в лечебно заведение за болнична помощ по ал. 2, буква 

"а" се разпределя в модули със следната продължителност: "Вътрешни болести" - 4 

седмици; "Детски болести" - 4 седмици; "Хирургия, урология и ортопедия и 

травматология" - 3 седмици; "Акушерство и гинекология и семейно планиране" - 3 

седмици; "Нервни болести" - 2 седмици; "Психиатрия и психология" - 2 седмици; 

"Ушно-носно-гърлени болести" - 2 седмици; "Очни болести" - 2 седмици; "Кожни и 

венерически болести" - 2 седмици; "Инфекциозни болести и епидемиология" - 2 

седмици. 

(8) Практическото обучение по ал. 2 може да се провежда от датата на започване на 

обучението за придобиване на специалност "обща медицина". 

(9) Амбулатория за първична медицинска помощ, получила одобрение от министъра 

на здравеопазването за обучение по „Обща медицина“ може да сключи договор за 

обучение с повече от едно висше училище в зависимост от определения нормативно 

брой места за специализация в практиката.  

(10) Всеки ръководител на специализант по Обща медицина по смисъла на Чл. 20, (2) 

може да бъде ръководител на не повече от трима специализанти, които минават 

практически стаж от 16 месеца в  базата за обучение-  амбулатория за първична 

медицинска помощ, получила одобрение от министъра на здравеопазването за 

обучение по „Обща медицина“ и на не повече от още трима, които минават 16 месеца 

практическо обучение в собствена или друга ПИМП под методичното ръководство на 

ръководителя на специализанта. 

Чл. 16 а (Нов)  

Чл. 16а Субсидията по Чл. 43, ал. 4 се предоставя на Висшите училища. 

(1) Висшето училище, което получава субсидията, изплаща ежемесечно на 

специализанта, обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1,  определеното в Чл.42 б 

Коментирал [L4]: Тук е разписано не само основанието, но и 
възможността за дистанционно обучение. Има го и на друго 
място в новата наредба, но не пречи да се разпише и тук. Може 
би, трябва да се обмисли елемент на задължителност, например 
не по-малко от 50% от теорията или от –до-, защото до момента, 
въпреки че имаше пак такава възможност в наредба 15 МУ не 
положиха усилие да я реализират. 

Коментирал [L5]: Една амбулатория с три места може да 
има договори с три университета. Например, разположена в 
Пазарджик не е далеч от София, а за Пловдив да не говорим. 
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(1) за срока на специализацията с изключение на специализантите по реда на § 

5, 6 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЛЗ (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., 

в сила от 04.06.2019 г.) не получава субсидия по реда на чл. Чл.42 б (1). 

(2) Специализантът, обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1,  заплаща такса за 

практическо обучение в размер по Чл. 41 ал.(2) към базата за обучение- 

амбулатория за първична медицинска помощ, получила одобрение от 

министъра на здравеопазването за обучение по „Обща медицина“ за  срок от 22 

месеца въз основа на сключен договор с основание Чл.41 (2) от настоящата 

наредба. 

(3) Специализантът, обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1,  не дължи такса за 

практическо обучение към висшето училище. 

(4) Специализантът, обучаващ се по реда на § 5, 6 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗЛЗ (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) не 

получава субсидия по реда на чл. Чл.42 б (1). 

 

Предлагаме промяна в Чл.40.  

 

Нова (4) Таксата за обучението по ал. 1  не се заплаща от специализанта, 

обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1. 

 

Предлагаме Чл. 48а от проекта да отпадне изцяло! 

 Чл. 48а. (1) След придобиването на специалност специализантите, за които е 

изплащана субсидия по чл. 42б, са длъжни да работят по придобитата 

специалност в избрани от тях лечебни заведения, определени по реда на чл. 

48б, за срок от три години.  

(2) Специализантите, за които е изплащана субсидия по чл. 42б, са длъжни да 

започнат работа по специалността в лечебно заведение по ал. 1 в 6-месечен 

срок от придобиването на права на специалист. 

И останалите алинеи също! 

 Предлагаме на подходящо място в наредбата: 

 Да се разпише възможност за зачисляване и провеждане на специализация 

изцяло заплатена от специализанта или друг източник. 

 Броят на местата за платена специализация да се определя ежегодно като 

 фиксирана част от свободните места за специализация в базите или да се 

определят брой места извън тях. 

В заключителните разпоредби да се посочи приравняване на статута на ЛЗ като 

база, получила положителна акредитационна оценка за обучение с ЛЗ, 

получило одобрение от министъра на здравеопазването. 

Коментирал [WU6]: Виж предходните бележки. 

Коментирал [L7]: Виж входящата бележка на документа. 

Коментирал [L8]: За общата медицина предлаганият текст 
категорично не работи. Ако някой има куража или пък някакви 
условия (финансови и други) ще открие практика, още докато 
специализира. Даден коментар по-горе.  
По никакъв начин не е редно да се принуждават и без това 
липсващите млади хора в нашата специалност. В случая на ОПЛ 
не става дума за лечебно заведение-ДКЦ, МЦ, Болница, в което 
да има готова база и при необходимост от човек да бъдеш 
назначен. В нашия случай е необходима значителна инвестиция 
по оборудване, а после постепенно набиране на пациентска 
листа, което е бавен, труден, несигурен и обричащ на финансови 
загуби процес=нулева атрактивност. Също, да не си правим 
илюзии, че точно младите ще отидат там, където няма работа за 
другата половина от семейството, училище за децата и т.н., т.е. в 
„модерно“ заточение. 
По отношение на останалите специалности, макар и с нюанс, 
положението е същото.  
И в единия и в другия случай, ако в тази наредба няма текст, 
който да осигурява и гарантира договор на специализиращия 
при съответното стартово възнаграждение (разбира се поне 3 
пъти по-високо от това на специализанта) предлаганият текст е 
абсолютно неприемлив и звучи като нормативна мярка за 
изгонване на младите лекари от България.  

Коментирал [L10]: Свързано е с промяната в 
терминологията, но не и същността. Ако стартира нова 
„акредитация“ процесът ще се забави и последната поправка в 
ЗЛЗ ще стане съвсем неосъществима. 

Коментирал [WU9]:  
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В заключителните разпоредби да се въведе като условие електронен вариант 

на кореспонденция между базите и висшите училища. 

В предлаганите поправки в чл. 41 не става ясно дали специализантите (особено 

Обща медицина) заплащат въобще такса за практическо обучение. По-скоро не, 

защото препратката е към неклинични и чужди граждани. Трябва да се изясни.  

Предложението е следното: 

Таксата за практическото обучение да бъде начислена над определената 

субсидия или да бъде отделно перо за финансиране на обучението (което няма 

общо със субсидията), което се привежда на Базата за обучение (при 

специализацията по Обща медицина) от висшето училище. 

Предложение: 

Да се разпише ясно, като се добави текст, че субсидията от две минимални плюс 

дължими осигуровки се отпуска, за да бъде изплатено възнаграждение на 

специализанта в същия размер. 

Друг коментар! 

Трябва да се уточни по какъв механизъм, къде, кога ще става зачисляването на 

ОПЛ въз основа на последната поправка в ЗЛЗ. За да се направи правилният 

анализ и да се предвидят тези мерки са необходими данните, които поискахме 

в становището си до ПКЗ във връзка с поправката. 

В заключение, наредбата изисква сериозно преосмисляне и доработка. В 

противен случай ефективността й, специално в частта обща медицина е под 

въпрос, а резултатите няма да са положителни. 

 
 
 
 
30.05.2019 г.    С уважение: 

София     Доц. д-р Любомир Киров, дм 

(Председател на НСОПЛБ, 

Национален координатор на експертен 

съвет по Обща медицина) 

Коментирал [L11]: Сега се налага често посещение на 
ръководителите на базите на пощенски клонове във връзка с 
писмата с обратна разписка, а също и носене в университета на 
оригинални(с печат) различни справки – за специализанти по 
държавна поръчка – практическо обучение, за заети и свободни 
места в базата и др. Всяка база притежава електронен подпис, 
необходимо е въвеждане на съвременни варианти на 
кореспонденция. 
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