
 

 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 
Изх. № …………………… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

 

ДОКЛАД 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за структурни промени в 

системата на здравеопазването 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването. 

С проекта се предлага създаването на Национален център за обучение и 

квалификация в системата за спешна медицинска помощ, като здравно заведение, 

юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в гр. София и с предмет на 

дейност: научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и 

учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при 

бедствия, аварии и катастрофи. Предвижда се центърът да е второстепенен разпоредител 

с бюджет към министъра на здравеопазването с обща численост на персонала от пет 

mailto:press@mh.government.bg


 

 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

бройки, които ще бъдат осигурени за сметка на незаети бройки в домовете за медико-

социални грижи за деца. Центърът ще се ръководи от директор, избран въз основа на 

конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването, а 

устройството и дейността му ще бъдат регламентирани с правилник, издаден от 

министъра на здравеопазването. 

Предложението за създаване на Национален център за обучение и квалификация 

в системата за спешна медицинска помощ е в съответствие с политиките, насочени към 

развитие на системата за спешна медицинска помощ и в изпълнение на приетите 

стратегически и програмни документи - Концепция за развитие на системата за спешна 

медицинска помощ в Република България (2014-2020), приета от Министерския съвет на 

26.11.2014 г., Концепция „Цели за здраве 2020“, приета от Министерския съвет на 18 

февруари 2015 г. и  Национална здравна стратегия 2020, приета с Решение на Народното 

събрание от 17 декември 2015 г. 

Целите, които ще се постигнат със създаването на Национален център за обучение 

и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е осигуряване на капацитет 

за подобряване на знанията и уменията на персонала в системата на спешната 

медицинска помощ чрез специализирано теоретично и практическо обучение. То ще е 

насочено към развитие на потенциала на заетите в сектора, към разширяване, 

поддържане и актуализиране на техните знания и умения, както и към придобиване на 

нови, които са необходими за осигуряването на качествена здравна помощ. По този 

начин ще се реализира устойчива политика за запазване и развитие на човешките ресурси 

в системата на спешната медицинска помощ в изпълнение на Приоритет 2: Осигуряване 

на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ 

на Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република 

България (2014-2020). 

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани със 

създаване на условия за повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска 

помощ чрез осигуряване на квалифициран и мотивиран персонал.  

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него. 

Проектът на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. Разходите за създаването и осъществяването на дейността на 
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центъра ще са за сметка на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на 

здравеопазването. 

Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет-

страницата на Министерство на здравеопазването в съответствие с изискванията на чл. 

26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,            

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 8, 

ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на 

Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването. 

 

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  

Министър на здравеопазването 
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