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Уважаеми дами и господа, 

 На свое заседание от 14. 09. 2019 г. УС и НС на НСОПЛБ обсъди предлаганите промени в 

Проект на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, който за 
краткост ще наричаме „Проект“, в резултат на което обръщаме внимание на следното: 

 

1. Посочено в мотивите към Проекта: 

„Предлага се регламентирането на нов вид лечебно заведение като организационно обособена 
структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват 

самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, 
превенция и профилактика на болестите. Целта на предложението е да се създаде възможност 
за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид 

здравни услуги, чието търсене през последните години се увеличава, разширяване на 
възможностите за избор на пациентите и съответно подобряване на достъпа им до здравни 
грижи. Очакваните резултати се изразяват в привличане на млади хора към тези професии, тъй 
като тенденциите показват драстично намаляване на кандидатите за обучение по тези 

специалности. Цели се и намаляване на личните и обществени разходи за здравни услуги.“ 

Обсъждане: 

Неясно е как създаването на подобни структури ще „намали личните и обществени 
разходи за здравни услуги“. Това означава те да функционират безплатно (което едва ли може 

да бъде мотивация за предоставящите ги, независимо от възрастта). Друга хипотеза е 
заплащането да се покрива от ползвателите, което е в противоречие с  намаляването на 
разходите. Трета хипотеза, вероятно вносителите на предложението за промяна предвиждат 

тези услуги да бъдат финансирани по определен ред от държавния бюджет или от 
здравноосигурителния фонд. И в трите случая, вносителите на закона трябва да заявят 
публично намеренията си в тази посока ако зачитат демократичните правила за прозрачност. А 

те са задължителни, особено в сферата на дейностите, свързани със здравето на хората. 

„…да се създаде възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и 

извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги“. Преди да продължим, заявяваме, че 
коректната формулировка е „на част от тези услуги“. В противен случай вносителите на закона 
публично определят дейностите на тази група хора за част от  „сивия сектор“. Относно 

самостоятелния избор на професионално развитие също сме скептични. Професионалното 
развитие е свързано с избор на направление, в което да реализираш, придобитите знания (вид 
дейност, в рамките на придобита компетентност), но не касае структурата, в която я извършваш. 
Последното е просто още една възможност за ново работно място, съчетана и с ангажиментите 

на самостоятелен мениджмънт и отговорност пред институции, които нямат общо с пряката 
дейност и създават предпоставка за отнемане от времето за работа по добитата квалификация, 
т.е. грижата за пациентите. Освен това, при наличие на здравна карта, която определя 

потребностите от здравни дейности, как ще бъде преценена териториалната необходимост от 
тези „услуги“, които са извън нея? 

С предлаганата промяна се дава разрешение за нещо, което не е забранено. Всеки от 
посочените лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки и сега биха могли да 
осъществяват дейностите, за които имат съответната квалификация и нормативните документи 
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не ги забраняват или не поставят определени изисквания за супервизия, като се регистрират по 
търговския закон с предмет на дейност признатата чрез добиване на съответното образование 
компетентност. За целта, могат да бъдат ползвани под наем, предоставени от друго ЛЗ, 

например манипулационни или други, съобразени с дейността помещения. Наименованието на 
съответната „организационно обособена структура“ сочи, че се отнася за предмета на дейност и 
взаимоотношенията на работещите в нея, ако са повече от един. 

Следователно, при липсата на забрана за такава регистрация, въвеждането на единно 
наименование чрез закон, е единствено необходимо, ако се предвижда тези структури да бъдат 

финансирани от държавата или здравноосигурителните фондове, което означава промяна на 
модела на система на здравеопазване и изисква и промяна в този на здравно осигуряване.  

Към настоящия момент, считаме, че подобна промяна не е добре обмислена и няма обосновка 
за развитието й в перспектива. А ако има такава, то трябва да бъде публично обявена, обяснена 
и обоснована. 

Ако въпреки това, бъде приета подобна промяна, тя би трябвало да определя още една 
възможност за регистриране на определен тип структура и от кого. 

Предложение: 

I. § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Лечебни заведения по смисъла на този закон са: 

1. организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари 

по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински 
специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: 

а) диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 

б) наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; 

в) наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; 

г) профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; 

д) мерки за укрепване и опазване на здравето; 

е) трансплантация на органи, тъкани и клетки. 

2. организационно обособени структури, в които лекарски асистенти, медицински сестри 
или акушерки осъществяват, съответно на квалификацията си  самостоятелно всички или 
някои от следните здравни грижи, назначени от съответното компетентно медицинско 
лице (лекар) или самостоятелно дейности, които не изискват консултация или супервизия 

от лекар, определени в наредба на министъра на здравеопазването: 

а) предоставяне на медицински и здравни грижи; 

б) осъществяване на манипулации; 

в) промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. 
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2. В ал. 2 след думата „заведения“ се добавя „по ал. 1, т. 1“. 

3. В ал. 3 след думата „заведения“ се добавя „по ал. 1, т. 1“. 

II. Навсякъде думите „се определят в съответствие с наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона 
за съсловните организации на медицинските сестри“ се заменят с „, определени/се 

определят в наредба на министъра на здравеопазването“ 

Новата наредба заменя съществуващата и в нея се разписват детайлно всички дейности и 

условията за извършването им, както и необходимото налично оборудване и други изисквания 
за регистрация. Изготвя се съвместно със съсловните организации на лекарите и лекарите по 
дентална медицина и специалистите по здравни грижи.  

 

2. Ново предложение 

Съществуващ сега: „Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Право да 

организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска 
помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на 
специалност по обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от 
Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността.“ 

Ако остане в сила, трябва да се даде възможност в наредбата за специализация, 
специализантите да работят в собствена практика след приключване на минималния стаж (от 

по 6 месеца) в одобрена практика за ПИМП за обучение и БЛЗ. В момента, този текст влиза в 
конфликт с изискванията на наредбата са специализация.  

В същия конфликт с Наредба 1 за специализацията по Обща медицина се оказват и ОПЛ, на 
които бе разрешено с поправка в ЗЗЛ от тази година да се зачислят за специализация. 

 

3.  В чл. 6 на ЗЛЗ да се направят следните изменения и допълнения:  

Чл. 6 (3) Лечебните заведения предоставят информация за извършваната от тях медицинска 

дейност, както и медико-статистическа информация съгласно наредба на министъра на 

здравеопазването, съгласувана с Националния статистически институт. (НОВ ТЕКСТ) при 

спазване на разпоредбите на чл. 5 ал. 2, чл. 19 и чл. 21 от ЗОАРАКСД. От ИМП може да бъде 

поискана само информация, която се генерира автоматично от софтуера му. 

Справка ЗОРАКСД 

„Чл. 5 ал. 2, 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Административният орган не може да изисква предоставяне на 

информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява 

служебно за нуждите на съответното производство. 
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Чл. 19. (1) Контролиращият орган може да извършва проверка по документи и проверка на 

място при условия и по ред, установени само със закон. 

(2) Контролиращият орган извършва проверка по документи, като изисква еднократно и/или 

периодично представяне на писмени отчети и други писмени уведомления и документи. 

(3) С подзаконов нормативен акт могат да се установят изисквания за сроковете и 

съдържанието на представените отчети, уведомления и документи само ако те произтичат 

пряко от изискванията по ал. 1 и не противоречат на чл. 3, ал. 3 и на чл. 21. 

Чл. 21. Контролиращият орган извършва проверки по документи и на място с обем, 

продължителност и честота, които не обременяват ненужно проверяваните лица и са 

достатъчни за постигане целите на закона.“ 

Ал. 10 (Нова) към същия член:  

(10) Информацията по ал. 3, изисквана от ЛЗ, не може да съдържа лични данни по 

смисъла на чл. 4 т. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент. Сроковете за 

предоставянето й не следва да нарушават основната дейност на лечебното заведение. За 

предоставяне на информацията по ал. 3 извън случаите, изрично упоменати в закон, ЛЗ 

може да формира цена.  

Мотиви: По същия начин е регламентирано и издаването на справки от базата данни на НЗОК в 

проекта за промени в ЗЗО чрез ЗЛПХМ. Основанията за въвеждане на тази алинея са 

регламентирани в ЗОАРАКСД (чл. 2 и чл. 23) и ЗНА (чл. 46). 

4. Предлагаме в  Чл. 116 и и целия Чл. 116 й да отпаднат думите „ал. 3“. 

Обсъждане и мотиви: 

Предлаганите в Проекта промени създават условия за административен произвол, в нарушение 

на ЗОАРАКСД, ЗНА, ЗАНН и АПК.  

 Съгласно чл. 2 ал. 1 на ЗОАР целите на контрола са описани и административният 

контрол задължително трябва да отговаря на тези цели. В случая, включването на всяко друго 

нарушение с възможност за санкция 1500 лв., не отговаря на нито една от цитираните в ЗОАР 

цели: защита на националната сигурност и обществения ред, имуществото на гражданите и 

околната среда. Новите текстове налагат тежести върху стопанската дейност, които не са 

необходими за постигане на целите на закона и по този начин противоречат на чл. 2 ал. 1 от 

ЗОАРАКСД.  
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 Нарушен е и чл. 23 ал. 4 на същия закон, като се въвеждат санкции, несъразмерни със 

степента на допуснатото нарушение и целите на закона. Съгласно чл. 23 ал. 5 от ЗОАРАКСД  е 

задължително изискванията, чието неспазване се санкционира, да бъдат изчерпателно описани 

в закона, уреждащ стопанската дейност. Формулировката „Който наруши разпоредбите на този 

закон или на нормативен акт по прилагането му извън случаите по чл. 115 – 116и“ по никакъв 

начин не може да се нарече „изчерпателна“. Изискване за изчерпателно указване на 

нарушенията, подлежащи на наказателна, административна и дисциплинарна отговорност, има 

и в текста на чл. 46 от ЗНА. 

 Съгласно чл. 10 от ЗНА, „Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, 

а не с няколко нормативни актове от същата степен“. В чл. 30 на ЗАНН има текстове, касаещи 

административната отговорност на нарушения „извън установените по реда, предвиден в чл. 2, 

ал. 1 и 2 (на ЗАНН)“. Регламентирането им в този законопроект е нарушение на цитирания чл. 10 

на ЗАНН. 

 В чл. 6 на ЗАНН е описана дефиницията на „административно нарушение“ с 3 елемента: 

„нарушава обществения ред, извършено е виновно и е обявено за наказуемо“ Разпоредбите на 

чл. 116 и (в частта, относима към чл. 6 ал 3) и 116 й не отговарят на тази дефиниция. 

 Чл. 6 ал. 2 на АПК изрично регламентира необходимостта от съразмерност на санкцията с 

допуснатото нарушение. В случая се въвеждат санкции, които засягат права и интереси в степен, 

несъизмерима с най-необходимото за целта. 

 Основното задължение на ИМП е да помагат на хората като подобряват 

общественото здраве и качеството на живот чрез  извършване на промоция, превенция, 

профилактика и лечение. Статистиката е важна и полезна при формиране на здравни 

политики, но за да бъде истинска и актуална тя трябва да отговаря на две основни 

изисквания: прецизно подбран най-необходим набор от данни и лесен, бърз начин на 

събиране и предоставяне на информацията към една институция или платформа, до която 

да имат достъп страни, които имат отношение към извършването на анализи и формиране 

на политики. Лекарите и нашите сътрудници не може и не трябва да бъдат превръщани в 

събирачи и сортировачи на данни. Ние отразяваме дейността си в електронния здравен запис на 

пациента. Статистиците би трябвало да вадят, ако имат това законово право, каквото им е 

необходимо, да го сортират и т.н. и да не ангажират медицинските специалисти с тази дейност. 

Задължаването на ИМП да изготвят справки за статистиката, вместо да преглеждат и лекуват 

пациентите, ще ангажира времето им и ще затрудни достъпа на пациентите до медицинска 

помощ. По този начин МЗ, НСИ или друг орган, който изисква ИМП да изготвят справки ще 
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наруши чл. 81 и чл. 86 от Закона за здравето. Цинично е, това задължение на статистик, да 

бъде налагано на съсловието чрез въвеждане на нови и завишени санкции. Вносителите 

на поправките в Проекта следва да дадат ясен отговор на въпроса: Лекари ли искат да 

осигурят за системата на здравеопазване или статистици? Но въпросът е по-скоро 

риторичен. Изискването за безотказно изготвяне и предоставяне от ИМП на всякаква  

финансово-статистическа или медико-статистическа информация едва ли ще доведе до 

„намаляване на административната тежест на заинтересованите лица", а обявените като 

"дисциплиниращи" санкции едва ли ще доведат до ентусиазъм, тъй като както подчертахме, 

огромната част от информацията е в НЗОК, РЗИ и ако институциите „заговорят“ помежду си 

може да се ползва от там. За електронно здравеопазване, ще говорим отделно. 

 

17.09.2019 г.       За УС и НС на НСОПЛБ: 

София       Доц. Любомир Киров, дм 

(Председател на НСОПЛБ, 

Национален координатор на Експертен 

съвет по Обща медицина) 
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