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Изх. № 42/14.09.17 г. 

                                                                               ДО: 
         Д-Р М. НЕНКОВ 
        ЗАМ. - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
                                                                                           
        
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

Относно необходимост от промяна в наредбата за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването в частта Обща медицина, съобразно Ваше писмо с Изх. № 94-1362/07.09.2017 г. 

и Вх.№ 58/11.09.2017 г.  

  

Уважаеми д-р Ненков, 

 Моля, приемете това становище като първи и концептуален документ по определената тема, 

който по-скоро очертава проблемите. В последващо писмо ще изложа и възможни и детайлни 

решения. 

1. Поради различната организация на работа, подход на практикуване, приоритети и 

финансиране е специфична и се различава от останалите специалности. Това се отразява и 

върху начина на провеждане на специализацията, от която 22 месеца са в база за обучение 

(практика за ПИМП), което е правилното решение и 14 месеца в лечебно заведение за 

болнична помощ, където се провежда теоретичното и малка част от практическото обучение 

(университетска клиника или друга, акредитирана за обучение).  

 

В сега съществуващата наредба, като изключим изискуемите документи за зачисляване, 

когато текстовете, които се отнасят до Общата медицина (ОМ) са поставени в отделни 

алинеи на различни членове, както и в преходни и заключителни разпоредби. 

 

Предлагам, за да се постигне яснота и системност в изложението, текстовете, които уреждат 

условията за специализация по ОМ да бъдат изведени в отделен кратък раздел на 

наредбата или представени под формата на поредни членове и алинеи, които касаят само 

ОМ. 

2. Осигуряване на възнаграждение за специализанта. Това е един от основните проблеми пред 

специализацията по ОМ. 
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В първоначалния вариант на наредбата специализантите по ОМ трябваше да бъдат назначавани на 

трудов договор в ПИМП, която е база за обучение. Това правеше невъзможно повечето от 

обучителните практики да назначат специализанти, тъй като нямат възможност да осигурят 

необходимото възнаграждение. 

Впоследствие се прие между специализанта и базата за обучение (ПИМП) да се сключи договор за 

обучение, който не изисква заплащане от страна на обучителя (базата). Това обаче оставя 

специализанта без доходи (валидно само за специализацията по ОМ), от което следва, че трябва да 

търси друг източник (работно място), което по разбираеми причини силно затруднява 

специализацията. 

Предлагам да се помисли механизъм за осигуряване на това възнаграждение от държавния 

бюджет или други източници, като се определи броя на ежегодните места за зачисляване. Факт е, 

че броят на общопрактикуващите лекари постоянно намалява, а т.н. „незаети практики" се 

увеличават. Една такава мярка би улеснила достъпа до специализацията по ОМ.  

Необходимо е да се направи анализ и съобразно критериите на чл.44: 

1. брой на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст; 

2. осигуреност на населението на областта със съответен вид специалисти; 

3. потребностите на населението от специалисти; 

4. прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст и за потребностите от 

специалисти през следващите пет години, 

какъвто съм убеден, че липсва към момента и съм готов да направя ако ми бъдат предоставени 

необходимите данни. Мисля, че срокът за анализа трябва да бъде поне 10 години. 

3. В момента има действащи около 40 обучителни бази (ПИМП). Преди няколко години бяха 

над 60. Необходимо е да се прецени достатъчността на тази осигуреност, като се направи 

анализ и на тяхното разпределение на територията на страната. Ето защо, моля за коректни 

данни и за тези практики. 

4. Основното поле на действие на общопрактикуващия лекар е в амбулаторията, т.е. извън 

лечебното заведение за болнична помощ. Ето защо предлагам промяна в текста на чл.16 (2) 

 

(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко 6 месеца обучение 

в акредитирано лечебно заведение за болнична помощ и най-малко 6 месеца - в амбулатория за първична 

медицинска помощ, акредитирана за обучение по "Обща медицина". 

5. Законът за лечебните заведение чл. 14 а дава следната възможност: 

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. 
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Това е една добра възможност за осигуряване на доход (макар и неголям), при условие, че 

специализантът успее да организира и регистрира своя практика с достатъчен брой 

здравноосигурени лица, но поставя въпроса за реализацията на самата специализация. Възможни 

са варианти за решение, които могат да залегнат при промяна на текстовете на наредбата, които 

предлагам да обсъдим предварително. 

6. Предлагам промяна в чл. 29, където да се добави ал.(4) нова 

(4) В състава на една от комисиите, по негов избор, участва Националният консултант по 

специалността, ако отговаря на изискванията по ал.(3).  

7. В момента програмата за обучение по „обща медицина“ е в противоречие с наредбата и не 

отговаря на същността на специалността, тъй като съществуват 13 седмици практика в ЦСМП. 

Необходима е промяна в програмата, (разбира се това е част от изпълнението на наредбата 

и не изисква промяна в нея самата), която съответства на чл. 16 от наредбата и 

разпределението изглежда така: 

 

Модули- 

брой 

Теоретично 

обучение 

Практическо 

обучение в 

болнично 

лечебно 

заведение 

Практическо 

обучение в 

акредитирана 

АПМП 

12 8 месеца 6 месеца 22 месеца 

 

Спешната медицина не е обект на Общата медицина. Доколкото, като на всеки лекар, на ОПЛ също 

може да се наложи да окаже такава, е достатъчно да се върне първоначалният вариант на 

програмата за обучение, където във всеки теоретичен модул са застъпени съответните спешни 

състояния, а останалото е практика в ПИМП.  

 

Уважаеми д-р Ненков, моля за лична среща, в която да осъдим обстойно посочените теми преди да 

се премине към корекция на наредбите.  

     

14. 09. 2017 г.        С уважение! 
София         Доц. Д-р Любомир Киров, дм 
         (Председател на НСОПЛБ, 
         Национален консултант  по ОМ) 
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