
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 62 ОТ 1999 Г.) 

В сила от 03.06.2014 г. 

Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. 

 

§ 1. Създава се чл. 14а: 

"Чл. 14а. 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." 

 

§ 2. В чл. 40, ал. 1, т. 5 накрая се добавя "а в случаите по чл. 14а - документ, че лицето е 

прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина". 

 

§ 3. В чл. 45, ал. 1 се създава т. 9: 

"9. при изтичане на срока по чл. 14а, в случаите, когато лекарят не е придобил 

специалност по обща медицина." 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 4. (1) Лекарите по § 94 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 

2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за 

придобиване на тази специалност, могат да продължат да работят като индивидуална 

или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането 

в сила на този закон. 

(2) След изтичането на срока по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна 

инспекция на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност по обща медицина, 

се заличава. 

 

§ 5. (1) Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване 

на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална 

или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането 

в сила на този закон, при условие че се зачислят за придобиване на специалност по 

обща медицина в срок до една година от влизането в сила на този закон. 

(2) След изтичането на срока по ал. 1, в който лекарите могат да продължат да работят 

като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, 

регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са 

придобили специалност по обща медицина, се заличава. 

 

§ 6. Разпоредбите на § 4 и 5 не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност 

като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при 



условията на § 95 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.). 

 

§ 7. Законът влиза в сила от 3 юни 2014 г. 

------------------------- 

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 30 май 2014 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 
 


