
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността 

на център за спешна медицинска помощ(обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7 от 

2007 г., бр. 9 от 2009 г. и бр. 13 от 2011 г.) 

§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4: 

„(4) Директорът провежда и контролира политиката по осигуряване на човешките 

ресурси в центъра и: 

1. утвърждава правила за подбор и развитие на персонала, съгласувано с министъра на 

здравеопазването; 

2. организира, координира и контролира осъществяването на периодична оценка на 

професионалните компетентности и поддържането на квалификацията на персонала.“  

§ 2. В чл. 4а, ал. 1 след думата „длъжности“ се поставя запетая и се добавя „видовете и 

броят на екипите“. 

§ 3. В чл. 4б, ал. 1 думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“. 

§ 4. В чл. 4д ал. 2 се отменя. 

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в т. 3 накрая се добавя „и продължителна 

квалификация като база за обучение след положителна акредитационна оценка.“ 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Центровете за спешна медицинска помощ, получили положителна акредитационна 

оценка, осъществяват дейности по осигуряване на необходимото обучение на персонала и 

на центровете за спешна медицинска помощ, определени със заповед на министъра на 

здравеопазването, които нямат положителна акредитационна оценка.“ 

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

„(1) Дейността на центъра се осъществява от: 

1. стационарни екипи: 

а) стационарни диспечерски екипи в районните координационни централи; 

б) стационарни спешни екипи във филиалите за спешна медицинска помощ; 

2. мобилни спешни екипи: 

а) реанимационни екипи; 

б) лекарски екипи; 

в) долекарски екипи; 

г) домедицински екипи. 

(2) Видовете стационарни екипи и мобилни спешни екипи, техните основни 

професионални дейности и състав се определят съобразно Наредба № 12 от 2015 г. за 

утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ (ДВ, бр. 4 от 2016 г.).“  

2. В ал. 3 думите „Екипите по ал. 1, т. 3“ се заменят със „Стационарни спешни екипи по 

ал. 1, т. 1, буква „б“. 

Заключителни разпоредби 

§ 7. В Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи 

за деца (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 14 и 

53 от 2011 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 17 ал. 5 се изменя така: 

„(5) Извън случаите по ал. 2, 3 и 4 в ДМСГД се приемат за лечение деца: 



1. с ниско тегло поради недоносеност – със съгласието на техните родители или 

настойници; 

2. с хронични заболявания и увреждания с потребност от продължително лечение, 

рехабилитация и постоянни медицински грижи за срок до шест месеца – със съгласието на 

техните родители или настойници и решение на обща лекарска консултативна комисия 

към лечебно заведение за болнична помощ, провеждало активното лечение на детето, за 

необходимостта от продължително лечение, рехабилитация и постоянни медицински 

грижи.“ 

2. В чл. 27а, ал. 1 думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“. 

3. В чл. 27г ал. 2 се отменя. 

§ 8. В Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна 

психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 63 от 

2000 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 23а, ал. 1 думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“. 

2. В чл. 23г ал. 2 се отменя. 

§ 9. В Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна 

хематология (обн., ДВ, бр. 89 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г. и бр. 13 от 2011 г.) 

се правят следните изменения: 

1. В чл. 15а, ал. 1 думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“. 

2. В чл. 15г ал. 2 се отменя. 

Министър: Петър Москов 

 


