
С П Р А В К А 

 

за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на  

проекта на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическата годност към водачите 

на моторни превозни средства  и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за 

водачите от различните категории  
 

№ Участник в 

общественото 

обсъждане 

Предложение/ Мнение Приема/не 

приема/ 

предложението 

Мотиви 

 

1 Български 

лекарски съюз 

1. Предлага се следната редакция на т. 

51: „51. Захарен диабет на лечение с 

инсулин или други антидиабетни 

средства, с трайно незадоволителна 

компенсация през последната година 

преди освидетелстването (гликиран 

хемоглобин над 8,5%, резултат от 

нередовно лечение или липса на 

медикаментозно повлияване), с или без 

наличие на хронични диабетни 

усложнения и/или регистрирани 

хипогликемии“ – индивидуално за 

водачи от група 1 и група 2. 

Мотиви: Само по себе си наличието на 

диабет и лечението му с инсулин или 

други антидиабетни средства не би 

трябвало да се възприемат като 

рестриктивни по отношение годността 

да се управлява МПС. Ограничение и 

индивидуална оценка би трябвало да се 

прилагат при тези пациенти, при които 

диабетът е лошо контролиран и са 

регистрирани хипогликемии. В тези 

случаи оценката за годността да се 

Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличието на диабет, включително с труден контрол 

и чести хипогликемии не е само по себе абсолютно 

основание за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС. Проектът на наредба, в 

съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 

2016/1106, разграничава случаите, в които лицето 

разбира и тези, в които не разбира състоянието 

„хипогликемия“, рискът, който крие и способността, 

съответно неспособността на лицето да се справи с 

това състояние. Предвидената индивидуална 

преценка дава възможност да се оцени конкретното 

състояние на пациента и да се имат предвид 

многообразието от клинични ситуации, които може 

да създаде заболяването, като окончателното решение 

се взема от лекаря. Това е отразено и в т. 15 от 

забележките към Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



прави или от лекар ендокринолог, или 

от лекаря, диспансеризиращ и 

наблюдаващ пациента с диабет, тъй 

като той има възможност да проследи 

протичането на заболяването, редовно 

лечение, дългосрочния контрол на 

диабета и наличието или липсата на 

усложнения – остри и хронични, 

влияещи върху способността за 

безопасно шофиране. Оценката би 

трябвало да е индивидуална за всички 

изброени в Проекта категории и по тази 

причина няма логика да се разделят на 

отделни редове (букви а), б), в). 

 

2. Предлагат се следните промени в т. 

58: 

- т. а) да отпадне; 

- т. б) артериална хипертония – кръвно 

налягане от III-та степен (диастолично 

кръвно налягане  ≥ 110 mm Hg и/или 

систолично кръвно налягане ≥ 180 mm 

Hg) със/без органни поражения и 

със/без сърдечна недостатъчност – при 

нередовно лечение или липса на 

медикаментозно повлияване – 

индивидуално за водачи от група 1 и 

група 2. 

Мотиви: По принцип хипертоничния 

инцидент с краткотрайно остро 

влошаване на контрола на артериалната 

хипертония, който по правило протича с 

клинични прояви, водещи до повишена 

опасност както за лицето шофьор, така 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С буква „а“ и „б“ на т. 58 се транспонирани 

изискванията на буква „т“ и „у“ от т. 9.1. от 

Директива (ЕС) 2016/1106. Определената в проекта 

индивидуална преценка не означава, че пациентите са 

ограничени във възможностите си да управляват 

МПС. При индивидуалната преценка лекарят взема 

решение предвид конкретното състояние на пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и за останалите участници в пътното 

движение. Това състояние следва да се 

разглежда като остро състояние и е с 

временен ограничителен характер по 

отношение на възможностите за 

шофиране. 

Високостепенната артериална 

хипертония, независимо дали се дължи 

на нередовно лечение  или на 

невъзможност за медикаментозен 

контрол (резистентна), представлява 

състояние, което следва да се оценява 

индивидуално по отношение на 

способностите за управление на МПС. 

От друга страна в практиката са 

налични множество медикаменти, с 

които може да се контролира и 

високостепенното артериално налягане, 

в случай че се приемат редовно от 

пациента. В случая разумно е оценката 

за това да се прави или от лекар – 

кардиолог, или от диспансеризиращ 

лекару който има възможност да 

наблюдава във времето поведението на 

пациента и контрола на заболяването. 

 

3. Предлагат се следните промени в т. 

61: 

в) стабилна стенокардия, ако 

симптомите не се появяват при леко 

физическо натоварване – в колона 3 

следва да се коригира на „разрешено“. 

Мотиви: Стабилната стенокардия е с 

хронично протичане, в момента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпоредбата е съобразена с Директива (ЕС) 

2016/1106, която изисква индивидуална преценка и за 

двете групи – буква „г“ от т. 9.1. Определената в 

проекта индивидуална преценка не означава, че 

пациентите със стабилна стенокардия са ограничени 

във възможностите си да управляват МПС. При 

индивидуалната преценка лекарят взема предвид 

конкретното състояние на пациента.  



съществуват много добри възможности 

за контрол на състоянието и при 

условие че стенокардната симптоматика 

не се появява при леко физическо 

натоварване, не ограничава 

възможностите на пациента да 

управлява МПС. 

г) перкутанна коронарна интервенция 

(PCI) – през първата година след 

прилагането и след първата година при 

наличие на остатъчна стенокардна 

симптоматика  и/или доказан рецидив 

на стенозата – индивидуално  за водачи 

от група 1 и група 2. 

Мотиви (PCI) представлява съвременен 

начин на лечение на коронарните 

стенози с много добър успех – над 90% 

от лекуваните с този метод се връщат 

към нормален начин на живот, 

работоспособност и поносимост към 

физически и психически натоварвания. 

Критичен период е първата година след 

интервенцията. Не е медицински 

оправдано всички пациенти лекувани с 

PCI, да бъдат ограничени във 

възможностите си да управляват МПС, 

тъй като след успешна интервенция те 

са в по-добро здравословно състояние, 

отколкото преди лечението (с прояви на 

стенакардия). 

 

4. От т. 62 се предлага да отпадне буква 

ж).  

Мотиви: Краткотрайно състояние без 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

С буква „г“ т. 61 се транспонирани изискванията на 

буква „й“ от т. 9.1. от Директива (ЕС) 2016/1106.  

Определената в проекта индивидуална преценка не 

означава, че пациентите лекувани с PCI са ограничени 

във възможностите си да управляват МПС. При 

индивидуалната преценка лекарят взема предвид 

конкретното състояние на пациента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С буква „ж“ т. 62 се транспонирани изискванията на 

буква „ж“ от т. 9.1. от Директива (ЕС) 2016/1106.  

Определената в проекта индивидуална преценка не 



подлежащо заболяване и с 

доброкачествено протичане, което 

представлява остро състояние и 

ограничава физическата годност за 

водач на МПС само по време на 

синкопа – следва да бъде третирано 

както останалите  остри състояния (до 

отзвучаването им). 

 

5. Предлага се: 

- в забележка 12 след думите „от лекар 

специалист по кардиология или нервни 

болести“ да се добави „или от лекаря, 

провеждащ диспансеризацията по 

заболяването“; 

- в забележка 14 след думите „от лекар  

- ендокринолог“ да се добави „или от 

лекаря, провеждащ диспансеризацията 

по заболяването“; 

 - в забележка 16 след думите „от лекар  

- ендокринолог“ да се добави „или от 

лекаря, провеждащ диспансеризацията 

по заболяването“. 

Мотиви: Всички описани заболявания 

на сърдечно-съдовата система и 

заболяването захарен диабет подлежат 

на диспансерно наблюдение съгласно 

наредба № 8 от 3.11.2016 г. за 

профилактичните прегледи и 

диспансеризацията, регламентирани 

периодични прегледи и изследвания, 

като лекарят провеждащ 

диспансеризацията има пълна 

информация за протичане на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се. 

означава, че пациентите със синкоп са ограничени във 

възможностите си да управляват МПС. При 

индивидуалната преценка лекарят взема предвид 

конкретното състояние на пациента. 



заболяването, степента на контрола на 

симптомите, възможните прояви на 

остри и хронични усложнения, 

лабораторния контрол, както и 

редовността на пациента при 

провеждане на медицинските прегледи. 

Считаме, че с предложените корекции 

ще се прецизират лицата, обект на 

преценка за годността да управляват 

МПС от ТОЛЕК и ще се намали 

времето за подготовка на документите 

на кандидат- водачите. Разумно би било 

за тази цел да бъде предоставен достъп 

на специалистите от ТОЛЕК до 

регистър „Диспансеризирани лица“ в 

НЗОК, който съдържа имената на 

пациента, диспансерните диагнози и 

имената и специалността на 

диспансеризиращия лекар. 

 

2. Национално 

сдружение на 

общопрактикув

ащите лекари в 

България 

1. В т. 51, буква а) и б) да отпаднат. 

Буква в) да стане а) и се предлагат три 

нови точки, както следва: 

а) „рекурентни (повтарящи се) тежки 

хипогликемии“ индивидуално; 

индивидуално. 

(б) „рекурентни тежки хипогликемии в 

работно време индивидуално, но не по-

рано от три месеца след последния 

хипогликемичен епизод“                           

индивидуално; индивидуално. 

(в) „приема медикаменти, при които 

има риск от възникване на 

хипогликемия, но и демонстрира 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направеното предложение разглежда заболяването 

захарен диабет единствено по усложнението 

хипогликемия, като не визира произхода на диабета и 

начина на лечение (с инсулин или неинсулинови 

антидиабетни лекарствени продукти), както и 

възможността да настъпят други усложнения. 

В проекта на наредба е предвидена индивидуална 

преценка на лекаря относно вземането на решение за 

физическа годност за управляване на МПС по 

отношение на лице страдащо от захарен диабет. Това 

дава възможност да се оцени конкретното състояние 

на пациента и да се имат предвид многообразието от 

клинични ситуации, които може да създаде 

заболяването. Индивидуалната преценка дава право 



разбиране за риска и знае как да 

контролира състоянието“. разрешено; 

разрешено. 

(г) „приема медикаменти, при които има 

риск от възникване на хипогликемия, но 

няма адекватно разбиране за 

хипогликемията“ забранено; забранено 

Коментар: единственият най-важен 

фактор свързан с удари/катастрофи при 

шофиране от водачи-диабетици се 

оказва скорошна история на тежка 

хипогликемия, без разлика на типа на 

диабет и прилагано лечение. 

 

 

2. Текстът на бележка 12 да бъде 

променен така: 

„За посочените в т. 13, 36, 37, 58-63, 63 

А-Б болестни състояния на 

сърдечносъдовата система и мозъчните 

съдове могат да се издават или 

подновяват свидетелства за управление 

на МПС на кандидати или водачи едва 

след ефективно лечение на болестта и 

компетентно медицинско  одобрение 

(медицински преглед  за установяване 

на физическата годност на водача) и ако 

е необходимо, редовни медицински 

оценки. Медицинския преглед за 

установяване на физическата годност за 

водачи от група 1 се извършва от общо 

практикуващия лекар, който при 

необходимост насочва лицето за 

консултация с тесен специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лекаря да вземе окончателното решение. Следва да 

се отбележи, че наличието на диабет, включително с 

труден контрол и чести хипогликемии не е само по 

себе абсолютно основание за забрана за издаване на 

свидетелство за управление на МПС. Проектът на 

наредба, в съответствие с изискванията на Директива 

(ЕС) 2016/1106, разграничава случаите, в които 

лицето разбира и тези, в които не разбира 

състоянието „хипогликемия“, рискът, който крие и 

способността, съответно неспособността на лицето да 

се справи с това състояние. Това е посочено ясно в т. 

15 от забележките към Приложение № 1 към чл. 4, ал. 

2. 

 

 

Уточнено е забележката, за кои точки от Приложение 

№ 1 се отнася. Следва да се отбележи, че 

предложената редакция по същество не се различава 

от  предложената с проекта.  Уточнението, че 

медицинският преглед се извършва от 

общопрактикуващия лекар, който при необходимост 

насочва лицето за консултация със специалист е 

регламентирано в Раздел III „Ред за извършване на 

медицински преглед“ от Наредба № 3 от 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинските прегледи за 

установяване на физическата годност за 

водачите от група 2 се извършват от 

изискуемите по вид и брой според 

наредбата медицински специалисти“. 

3. Текстът на бележка 13 да бъде 

променен така: 

„13. Трябва да бъде оценен рискът от 

внезапни, водещи до невъзможност за 

управление, събития при кандидати или 

водачи с вече добре познати 

кардиомиопатии (например: 

аритмогенна деснокамерна 

кардиомиопатия, некомпактна 

кардиомиопатия, катехоламинергична 

полиморфна камерна тахикардия и 

синдром на скъсения QT интервал) или 

нови кардиомиопатии, които биха били 

открити. В тези случаи се изисква 

внимателна оценка от специалист-

кардиолог съобразена с прогностичните 

характеристики на всяка 

кардиомиопатия. Важи за група 1 и 2. 

 

4. Текстът на бележка 14 да бъде 

променен така: 

„За посочените в т. 51 болестни 

състояния могат да се издават или 

подновяват свидетелства за управление 

на МПС след компетентно медицинско 

одобрение (медицински преглед за 

установяване физическата годност на 

водача) и ако е необходимо, редовни 

медицински оценки. Медицинския 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложената редакция по същество не се различава 

от  предложената с проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложените редакции по същество не се 

различават от  предложените с проекта.  Уточнението, 

че медицинският преглед се извършва от 

общопрактикуващия лекар, който при необходимост 

насочва лицето за консултация със специалист е 

регламентирано в Раздел III „Ред за извършване на 

медицински преглед“ от Наредба № 3 от 2011 г. 

Споделяме изложеното в коментара, като следва да се 

има предвид, че предвидената индивидуална 

преценка дава възможност да се оцени конкретното 



преглед за установяване на физическата 

годност на водачи от група 1 се 

извършва от общопрактикуващия лекар, 

който при необходимост насочва лицето 

за консултация с тесен специалист. 

Медицинските прегледи за 

установяване на физическата годност за 

водачите от група 2 се извършват от 

изискуемите по вид и брой според 

наредбата медицински специалисти“. 

Точки 15 и 16 да се премахнат. Новата 

т. 14 изчерпва и прецизира 

съдържанието им. Предлага се и нова т. 

15 със следния текст: 

„15. Свидетелствата за управление на 

превозни средства могат да се издават 

или подновяват в изключителни случаи 

(по изключение), при услови че това е 

надлежно обосновано от компетентно 

медицинско заключение и при условие, 

че се провеждат редовни медицински 

оценки, които дават сигурност, че 

лицето все още  е в състояние да 

управлява безопасно МПС, като се 

вземат предвид ефектите от 

заболяването“. 

Коментар: прегледът има за цел да 

установи дали през последните 12 

месеца кандидатът или водачът е губил 

съзнание в резултат на хипогликемия. 

Нужно е да се включат също въпроси за 

загуба на зрителна острота, периферно 

зрение или чувствителност в десния 

крак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

състояние на пациента и да се имат предвид 

многообразието от клинични ситуации, които може 

да създаде заболяването, като окончателното решение 

се взема от лекаря. Това е отразено и в т. 14 и 15 от 

забележките към Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2. 

Предвидено е, че свидетелства за управление на 

превозни средства на кандидати или водачи на МПС 

със захарен диабет могат да се издават или 

подновяват, при условие, че лицето провежда 

редовни медицински прегледи, които установяват, че 

е в състояние безопасно да управлява превозно 

средство, като се вземат предвид последиците от 

заболяването, и това е удостоверено от лекар – 

ендокринолог или от лекаря, при когото лицето е 

диспансеризирано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неблагоразумно е преценяването на 

риска от произшествия при шофиране 

въз основа на гликирания хемоглобин 

на водача, тъй като не средните нива на 

глюкоза в кръвта, а епизодичните 

преминавания в хипогликемия 

увеличават риска от инциденти при 

шофиране. 

Преценката на шофьорите  диабет е 

задължително да включва оценката на 

лекуващия лекар или друг специалист 

по диабета, който е в състояние да 

оцени скорошната история на 

диабетното състояние и да представи на 

лицензиращия орган становище дали 

водача има или няма  състояние, което 

пречи на способността му да управлява 

безопасно МПС. Най-добрият източник 

на информация относно историята и 

терапията на диабета при пациента-

шофьор са си или лекуващият лекар, 

или друг запознат с диабета медик. 

Сведенията от такъв лекар са от 

жизнена важност за оценяването на 

диабетичната терапия при конкретния 

човек и определящи за това да ли е 

надеждно и разумно той/тя да управлява 

превозно средство. При възникнали 

колебания доколко е безопасно да 

шофира лице с хронични усложнения от 

диабета (например: ретинопатия или 

невропатия), лицето да се насочва към 

специалист с опит в преценяването на 

свързани с диабета проблеми, който да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



даде конкретни препоръки. 

Лекарите трябва да бъдат помолени да 

представят следната информация: 1) 

дали през преходните две години (кога 

по-конкретно) водачът е имал остър 

пристъп на хипогликемия, за справяне с 

която се е наложило да се намесва 

някой друг; 2)имало ли е обяснение за 

хипогликемията; 3) дали водачът е с 

увеличен риск от тежка хипогликемия; 

4) умее ли да разпознава бързо 

настъпващата хипогликемия и знае ли 

какви подходящи действия да 

предприема, за да се справи с нея; 

5) има ли доказателства, че водачът 

може достатъчно добре самостоятелно 

да следи нивата си на кръвна захар; 

6) дали има някакви свързани с диабета 

усложнения, засягащи безопасното 

шофиране, за които е нужна 

допълнителна преценка; 7) достатъчно 

наясно ли е водачът относно диабета и 

неговата терапия, обучен ли е как да 

избягва хипогликемията по време на 

шофиране и готов ли е съзнателно да 

спазва предложения му план за терапия. 

 

5. Предлага се навсякъде в действащата 

наредба, консултацията на кандидатите 

или водачите от група 1 с тесен 

специалист да бъде според преценка на 

необходимост от ОПЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението не изисква промени в проекта на 

наредба. Съгласно действащата наредба 

първоначалният медицински преглед на водачите и на 

кандидатите за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от група 1 и група 2 се извършва 

от общопрактикуващия лекар на лицето. Когато 

здравословното състояние на лицето не е в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Навсякъде в проекта да се премахне 

думата „„гарантира“. Никой 

медицински специалист не може да 

гарантира. Може да прогнозира, но и 

това е условно, много често събитията 

възникват неочаквано. В противен 

случай нямаше да се налага оказване на 

спешна медицинска помощ, а и други 

медицински дейности. В Европейската 

директива изрично се посочва, че 

прегледите  (оценката) са „ако е 

необходимо“, така че не е 

целесъобразно, нито медицински, нито 

финансово в българската наредба да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се. 

съответствие с изискванията за физическа годност на 

водачите и на кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС от група 1, 

посочени в приложение № 1, общопрактикуващият 

лекар изисква от лицето да се яви на допълнителни 

прегледи при съответните специалисти. Преценката 

за това е на общопрактикуващия лекар. 

Водачите и кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС от група 2 

преминават задължително прегледи при лекари със 

съответна медицинска специалност за установяване 

на състоянието на зрителната система, слуховата 

система, нервната система, вътрешните органи, 

хирургичен и ортопедо-травматологичен статус. 

Заключението за съответствие на здравословното 

състояние на лицето с изискванията за физическа 

годност за лицата се дава от общопрактикуващия 

лекар въз основа на резултатите от прегледите при 

съответните специалисти. 

 



имат  

задължителен характер. 

3 Управителен 

съвет на 

„Сдружение на 

общопрактикува

щите лекари – 

Велико Търново 

Подкрепят становището на УС на 

НСОПЛБ от 13.12.2017 г. Считат, че в 

проекта на Наредба  за изменение  и 

допълнение на Наредба № 3 трябва да 

бъдат отразени коректно изискванията 

на Директива  (ЕС) 2016/1106, 

защитаващи обществения интерес, като 

в същото време бъдат спестени 

затруднения и разходи на водачите на 

МПС, свързани с освидетелстването им. 

Въвеждането на формални и високи 

критерии би лишило голяма част от 

професионалните водачи от възможност 

да упражняват професията си. 

Изразяват увереност, че ще се постигне 

необходимия баланс между очакванията 

на обществото за сигурна и безопасна 

транспортна среда и желанието на 

отделните граждани, максимално 

ефективно да прилагат придобитите от 

тях компетентност и умения в полза на 

същото общество. 

Предлага се проекта да бъде коригиран 

в подробно посочените в становището 

на НСОПЛБ текстове. 

Приема се по 

принцип. 

Становището на Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари в България е разгледано 

в т. 2 от настоящата справка. 

 

4 Дружество на 

софийските 

общопрактикув

ащи лекари 

Дружеството на софийските 

общопрактикуващи лекари се 

присъединява напълно към становището 

на Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари в 

България. 

Приема се по 

принцип. 

Становището на Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари в България е разгледано 

в т. 2 от настоящата справка. 

5 Управителен Предложените от НСОПЛБ текстове и Приема се по Становището на Националното сдружение на 



съвет на 

„Сдружение на 

общопрактикув

ащите лекари - 

Перник 

мотивите към тях, от медицинска гледна 

точка са по-прецизни, не обременяват 

водачите на МПС с допълнителен 

разход на време и средства, а в част от 

случаите запазват възможността за 

поддържане качеството на живот на 

болни с упоменати в наредбата 

заболявания. 

Предлага се предложенията на УС и НС 

на НСОПЛБ да бъдат коректно отразени 

в проекта за изменение и допълнение на 

Наредба № 3. 

принцип. общопрактикуващите лекари в България е разгледано 

в т. 2 от настоящата справка. 

6 Управителен 

съвет на 

„Сдружение на 

общопрактикув

ащите лекари - 

Смолян 

Изразява се становище, че 

предложенията на УС и НС на НСОПЛБ 

са изключително професионално 

направени и се предлага да бъдат 

коректно отразени в проекта на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба 

№ 3. 

Приема се по 

принцип. 

Становището на Националното сдружение на 

общопрактикуващите лекари в България е разгледано 

в т. 2 от настоящата справка. 

 
 
 
 

 

Съгласували: 

Д-р Ивиан Бенишев, директор на дирекция „МД“ 

Христина Гетова, директор на дирекция „Правна“ 

Изготвил: 

Д-р Т. Юнаков, държ. експерт, д-я „МД“ 

 


