
 

 
 

 

МОТИВИ 

към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, 

дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските 

консултанти 

 

Съгласно чл. 6а, ал. 2 от Закона за здравето, националните консултанти дават 

консултации и становища по възложени от министъра на здравеопазването въпроси.  

На това основание, дейностите, правата и задълженията на националните 

консултанти са определени с чл. 11 – 13 от Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, 

дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските 

консултанти (Наредба № 47). 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 47 националните консултанти изготвят 

експертни становища и предоставят консултации по въпроси, свързани с: 1/ 

организацията, обема и необходимите ресурси за осъществяване на медицинската помощ 

по съответната специалност на всички нива на националната здравна мрежа; 2/ 

показателите за оценка на качеството и ефективността на медицинската помощ по 

съответната специалност; 3/ въвеждането на нови методики за диагностика, лечение и 

рехабилитация и 4/ анализа на състоянието и тенденциите на здравно-демографските 

показатели, изготвянето и реализирането на национални и местни програми и указания 

и предприемането на други мерки за подобряване здравния статус на населението. 

За тази цел Наредба № 47 предоставя на националните консултанти редица 

възможности за участие в комисии, съвети, работни групи и мероприятия и за 

предприемане на инициативи и отправяне на предложения (чл. 11, ал. 2, чл. 12 и чл. 13). 

При необходимост националните консултанти могат да консултират и да бъдат 

привличани в работата на различни органи (чл. 11, ал. 3).  

Във връзка с възложените им задачи националните консултанти имат право да 

изискват и да ползват относимата по съответния въпрос медико-статистическа и друга 

информация от МЗ, второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването, лечебните и здравни заведения и други органи и лица (чл. 14).  

Националните консултанти имат задължението да оказват съдействие, да 

предоставят становища и консултации и да подпомагат процеса по осигуряването на 

вещи лица със съответната специалност на органите на разследване и на съдебните 

органи (чл. 11, ал. 4). При осъществяване на функциите си националните консултанти не 



 

 
 

могат да извършват дейности, които стимулират предписването, продажбата или 

употребата на конкретни лекарствени продукти (чл. 14а).  

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 47 отделните дейности се възлагат на 

националния консултант изрично от министъра на здравеопазването или от негов 

заместник-министър със заповед или чрез подписване на договор, в който се определят 

конкретната дейност, срокът за извършването й и отговорностите при неизпълнение. 

Дейността се възлага за всеки конкретен случай.  

С чл. 11, ал. 5 от Наредба № 47 на националните консултанти е възложено 

императивно да ръководят работата на авторските колективи, определени със заповед на 

министъра на здравеопазването, сформирани за разработване на нови и актуализиране 

на действащи медицински стандарти по отделните медицински специалности.  

Така формулирана, от правна страна разпоредбата на чл. 11, ал. 5 противоречи 

систематично на останалите разпоредби, с които се определят възможните дейности на 

националните консултанти. Задължение за тях е въведено единствено по отношение на 

подпомагането на органите на разследването и съдебните органи.  

Разпоредбата противоречи конкретно и на чл. 16, ал. 1, според която извършването 

на всяка дейност се възлага на националния консултант отделно за всеки отделен случай.  

С разпоредбата на чл. 11, ал. 5 министърът на здравеопазването предварително се 

задължава да определя за ръководители на работните групи за разработване на 

медицински стандарти или на промени в медицинските стандарти единствено и само 

националните консултанти. Така той се лишава неоснователно от възможността да 

определя за ръководители на екипите лица, различни от националните консултанти. Това 

се отнася дори и до случаите, в които в медицинските стандарти се налагат незначителни 

промени, например технически корекции. Няма правни и фактически причини, поради 

които за ръководители на екипите да не могат да бъдат назначавани и други медицински 

специалисти. В тази връзка трябва да се има предвид, че съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона 

за лечебните заведения медицинските стандарти се утвърждават с наредби, което 

означава, че екипите могат да бъдат ръководени и от специалисти, различни от 

медицинските.  

Предвид посоченото, с проекта се предлага разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Наредба 

№ 47 да бъде допълнена, като в нея след думата „консултанти“ се добавят думите „могат 

да“. По този начин от правна страна ще се постигне прецизност и съгласуваност във 

формулировката на всички разпоредби в акта относно дейността на националните 

консултанти и ще се избегнат противоречията между текстовете. От друга страна с 

промяната ще се постигне работещ текст, който не ограничава правото на министъра на 

здравеопазването да определя ръководители на екипите за разработване на нови 



 

 
 

медицински стандарти и за промяна на действащи стандарти, създава условия за 

оперативност в тази връзка и предоставя възможност на националните консултанти да 

ръководят екипите при необходимост.  

За прилагането на акта не е налице необходимост от осигуряване на финансов  

ресурс - от държавния бюджет, от бюджетите на лечебните заведения, от пациентите, 

както и от други органи, организации и лица. Не е необходим и друг ресурс, за да бъде 

прилагана новата уредба.  

От прилагането на новата уредба не се очакват финансови резултати.  

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, 

поради което не е необходимо изготвянето на анализ за съответствие с него.  

 

 


