
 
 

 

С П Р А В К А 

за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването 

 

№ Участник в 

общественото 

обсъждане 

Предложение 
Приема се/ 

Не се приема 

Мотиви 

 

1.  Д-р Пеева - 

педиатър със 

специалност от 

1997г. и с трудов 

стаж 40 години в 

град Гоце 

Делчев, вх. № 

94-

722/16.05.2019г. 

Предлага да се преразгледа и допълни чл. 13, ал. 2 на 

Наредба № 1: „Отношенията между лечебното заведение по 

ал. 1, което няма положителна акредитационна оценка за 

обучение, и служителя му, който ще се обучава по клинична 

специалност, се уреждат по реда на чл. 234 от Кодекса на 

труда.“ 

Предлага нова точка, която да гласи: 

„Чл. 13, ал. 2, т. 1: Специализиращите, които са 

сключили договор по чл. 234 от КТ по чл. 13, ал. 2 от 

досегашната наредба и се финансират до този момент от 

общините по места с две минимални заплати и такси за 

обучението им,  могат да сключат временен трудов договор 

по чл. 68 с болницата-база, като субсидията за тях, 

включваща таксите за обучение и две минимални заплати, 

продължават да се изплащат от съответните общини, но 

включвайки и всички осигуровки към тях.“ 

Мотиви: След като сключва договора по чл. 234 от КТ с 

болницата в провинцията, че отива да се обучава за 

специалност по Педиатрия в  друга болница-база в 

София, специализантът се пуска в неплатен отпуск. 

Субсидия от две минимални заплати за страната за 

издръжка, както и таксите за обучение поема Общината на 

града, при условие той да се върне на работа след 

специализацията за 5 години в същата провинциална 

болница, която е в отдалечен район. Така той е осигурен 

Приема се по 

принцип 

Действащите разпоредби на чл. 13 на наредбата 

позволяват да се използват всички възможности, 

предвидени в Кодекса на труда – включително 

налице е възможност при ползване от служителя на 

неплатен отпуск той да сключи срочен трудов 

договор с друг работодател (какъвто е базата за 

обучение); възможно е и ползване от служителя на 

платен или неплатен служебен или творчески отпуск 

по реда на чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда. В 

проекта на наредба е създаден нов чл. 42в, съгласно 

който базите за обучение могат да получават 

субсидия за обучение на специализанти на срочен 

трудов договор от общини; лечебни заведения, които 

не са база за обучение или по европейски проекти и 

програми. По този начин е създадена правна 

възможност специализантите – служители на 

лечебни заведения, които не са бази за обучение, да 

сключат срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 

от Кодекса на труда с базата за обучение, в която 

специализират, като базата може да получава 

субсидия в този случай от община, каквото е 

предложението на д-р Пеева. 
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само със здравни осигуровки и няма никакви други 

осигуровки към ДОО, тъй като е в неплатен отпуск, а 

договорът му с болницата-база за обучение не е трудов 

договор по чл. 68 от КТ, а само договор за обучение и тя -

болницата-база няма отношение за плащанията на заплата 

и осигуровки. 

 Предлага субсидиите от две минимални заплати от 

общината да се изпращат също в болницата-база, подобно 

на държавните субсидии от МЗ, а не директно на 

специализанта, за да може той да сключи трудов договор с 

болницата-база по чл. 68 от КТ и да бъде осигурен за пенсия 

и за всички рискове по ДОО и за да му се зачете 

специализацията за трудов стаж.  Счита, че целта на 

общината да осигури лекар-педиатър за отдалечен район и 

целта на Министерството на здравеопазването да осигури 

лекари за отдалечените райони са еднакви и не може едни 

от специализиращите да са облагодетелствани с трудов 

стаж и осигуровки, а други – не, след като имат еднаква 

квалификация, изпълняват една и съща дейност и работят 

за постигането на една и съща цел. Счита, че с проекта на 

Наредбата може да се избегне тази несправедливост, като 

специализиращите по чл. 235, които се финансират от 

общините, също да преминат на трудов договор по чл. 68 с 

болниците-бази, а общините да изпращат субсидиите за 

заплати и осигуровки, както и таксите за обучение до 

болниците-бази, подобно на Министерството. Същите 

средства те изпращат и до сега, само че в друг ред, което 

лишава специализанта от полагащите му се осигуровки. Те 

работят на пълно работно време и то квалифициран труд – 

те са завършили лекари, работили са като лекари по трудов 

договор в провинцията и това че повишават 

квалификацията си, работейки пак като лекари в болница-

база, не би трябвало да ги лишава от правата на работещите 

по трудов договор в България. Нямат осигуровки ДОО, а 
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само здравни осигуровки, защото са в неплатен отпуск и не 

могат да се самоосигуряват, тъй като не могат да 

декларират парите-издръжка от общината, които не са по 

трудов договор, а по-скоро са вид социално плащане – 

помощ към болницата и специализанта, което обаче не е 

регламентирано като такова. Ако се приеме, че тази 

субсидия е социално плащане, тогава също ще може да се 

обложи по ДОО и това е другият вариант за разрешение за 

въпроса за осигуровките.  

Ако е трудно приемането на тази нова точка 1 към чл. 13, 

ал. 2 на наредбата, нека да се разреши тези специализанти 

да преминат към държавната поръчка по настоящия проект, 

за да могат да сключат трудов договор по чл. 68 с базите, 

тъй като попадат в групата на лекарите, които ще работят в 

отдалечен район по специалност педиатрия, от която 

държавата се нуждае. 

2.  Софийски 

университет „Св. 

Климент 

Охридски“, вх. 

№ 21-00-

340/27.05.2019г. 

С цел дефиниране на професионалната квалификация на 

„Оценителите на безопасността на козметичните продукти” 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 

относно козметичните продукти, в българската нормативна 

уредба, предлагат в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 на 

Наредба № 1, в Раздел VII „Специалности за лица с висше 

немедицинско образование”, в подраздел „Неклинични 

специалности“, да се създаде ред 2: 

2 Оценка на безопасността на козметични продукти 

(за лица с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по „Химически науки”, „Биологически 

науки”, „Химични технологии”, „Биотехнологии” 

и „Хранителни технологии”) 

2 

Мотиви: Козметичното производство и дистрибуцията 

на козметични продукти се подчиняват на Регламент (ЕО) 

№ 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета. 

Не се приема Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 

1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти 

(Регламент (ЕО) № 1223/2009), от съществено 

значение е козметичните продукти, които се пускат 

на пазара да са безопасни за човешкото здраве, 

когато се използват при нормални и разумно 

предвидими условия на употреба. Отговорните лица 

(производителите, вносителите и при определени 

условия – дистрибуторите), които пускат на пазара 

козметични продукти, трябва да гарантират, че всеки 

козметичен продукт, който предстои да бъде пуснат 

на пазара, е преминал оценка на безопасността, въз 

основа на информацията, която е от значение и е 

изготвен доклад за безопасността в съответствие с 

изискванията, определени в приложение I към 

Регламент (ЕО) № 1223/2009. Съгласно разпоредбите 

на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
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Регламентът е в сила от 11.07.2013г. и въведе сериозни 

изисквания към оценката за безопасност на козметичните 

продукти. Съгласно регламента оценката на безопасността 

на козметичния продукт се извършва, както е посочено в 

част Б от приложение I, от лице, което притежава диплома 

или друг официален документ за професионална 

квалификация, получен след завършено университетско 

обучение с курс по теория и практика в областта на 

фармацията, токсикологията, медицината или друга 

подобна дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от 

държава-членка. Тъй като в Регламент (ЕО) № 1223/2009 не 

е дадено определение на „друга подобна дисциплина“, към 

момента тя не е конкретизирана и в българското 

законодателство, а през последните няколко години се 

наблюдава сериозен дефицит на оценители на 

безопасността на козметичните продукти в България. 

В началото на 2017г. се проведе интензивен 

тренировъчен курс за оценители на безопасността на 

козметични продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1223/2009, организиран от Българска национална 

асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. За 

участие в курса бяха поканени действащи специалисти в 

бранша. Курсът завърши с провеждане на изпит, като всеки, 

издържал изпита получи и притежава сертификат. При 

дейността си обаче действащи оценители, преминали 

успешно посочения курс, получават отказ за признаването 

на оценките за безопасност, които издават в други страни 

от ЕС. Основният проблем не е качеството и същността на 

направената оценка на безопасност, а обстоятелството, че 

оценителите не могат да докажат, че имат право да 

извършват тази дейност в България, тъй като курсът не е 

признат за еквивалентен от българската държава и не 

съществува списък от специалности, които се определят 

като „подобни“ на дисциплините от Регламент (ЕО) № 

1223/2009, оценката на безопасността на 

козметичния продукт се извършва, както е посочено 

в част Б от приложение I, от лице, което притежава 

диплома или друг официален документ за 

професионална квалификация, получен след 

завършено университетско обучение с курс по 

теория и практика в областта на фармацията, 

токсикологията, медицината или друга подобна 

дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от 

държава-членка. След извършен анализ предвид 

компетентността на министъра на здравеопазването 

и изискванията, посочени в Решение на Съда на ЕС 

от 12 април 2018 година по дело С-13/17 с предмет 

преюдициално запитване, отправено на основание 

чл. 267 ДВЕС, отнасящо се до тълкуването на член 

10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, се 

установи, че няма друга подобна дисциплина, или 

курс, който би могъл да бъде признат за 

еквивалентен от Република България. 

Предвид квалификацията на лицата, за които се 

предлага въвеждане на новата специалност „Оценка 

на безопасността на козметични продукти“ и 

наличната вече специалност в Наредба № 1 за лица с 

висше немедицинско образование „Токсикология (за 

химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, 

биотехнолози и еколози)“, се приема придобиването 

на съществуващата специалност Токсикология да 

бъда разширено и за хранителни технолози. По този 

начин всички лица, включени в предложението за 

нова специалност, ще могат да се обучават за 

придобиване на специалност Токсикология (със срок 

на обучение 3 години), която би им дала право да 

извършват оценка на безопасността на козметични 

продукти. Предлаганото обучение по „Оценка на 
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1223/2009. Ведомствата в други държави-членки на ЕС 

отказват да дават становище дали квалификацията и 

образованието на оценител на козметичен продукт от 

България отговаря на посочените от регламента. Те 

изискват писмено потвърждение от държавен орган под 

някаква форма, че оценителят има право да упражнява 

дейността си в България. 

При извършен анализ на проблема се установи, че всяка 

държава има различни висши училища, респективно 

различни специалности, тъй като Регламент (ЕО) № 

1223/2009 дава право на всяка държава да определи сама 

като „подобни“ дисциплините от регламента. 

Предложението на СУ „Св. Климент Охридски“ се основава 

на разбирането, че цялостната дейност по номенклатурата 

на специалностите, признаването на квалификацията и 

теоретичното и практическото обучение трябва да бъде 

регулирано от министъра на здравеопазването. 

Във връзка с изложеното, за да бъдат българските 

оценители признати и конкурентни на единния европейски 

пазар, предлагат в номенклатурата на специалностите в 

системата на здравеопазването да бъде включена нова 

специалност „Оценка на безопасността на козметични 

продукти (за лица с образователно-квалификационна 

степен "магистър" по „Химически науки”, „Биологически 

науки”, „Химични технологии”, „Биотехнологии” и 

„Хранителни технологии”) със срок на обучение 2 години. 

безопасността на козметичните продукти“ може да 

бъде организирано под формата на продължаващо 

обучение, което да поддържа и повишава знанията и 

уменията за оценяване на козметичните продукти на 

лица, придобили специалност Токсикология, лекари 

и магистър-фармацевти. 

3.  МУ – София, вх. 

№ 21-00-

342/27.05.2019г. 

1. В чл. 15, ал. 5 думите „най-малко двама членове“ да 

се заменят с „най-малко трима членове“. 

След края на текста да се допълни: „Висшето училище 

има право да изисква допълнително информация за 

предложените от ръководителя на базата за обучение 

комисии за провеждане на колоквиумите“. 

МОТИВИ: Висшето училище трябва да е информирано 

предложените лица, включени в комисиите за провеждане 

1. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

1. Не са налице причини, а и такива не са посочени, 

които да налагат увеличаване на минималния брой 

членове в комисиите за провеждане на колоквиумите 

от двама на трима. Посоченият брой е минимален и 

съответно може да бъде определен и по-голям брой 

членове. Следва да се отбележи, че този минимален 

брой е въведен в нормативната уредба още през 

2010г. и с настоящото изменение не се променя. 
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на колоквиуми, имат ли призната специалност, от кога и 

какъв професионален опит имат по придобитата 

специалност. В противен случай съгласуването ще е 

формално. 

 

 

 

 

 

 

2. Да отпадне чл. 20, ал. 3 на Наредба № 1. 

Мотиви: Определянето на максимум от 3 

специализиращи на един ръководещ е нелогично и би 

довело до затруднения за провеждане на специализация по 

клинични специалности в университетски болници, бази за 

обучение на студенти и специализанти, които са 

акредитирани за провеждане на обучение по клинични 

специалности, но имат недостатъчен брой специалисти със 

стаж по специалността повече от 5 години. Ако въобще е 

необходим ограничителен брой, предложението е да бъде 5 

специализанта на един ръководещ. 

3. Да се създаде нов член със следния текст: 

„Докторантите, зачислени след конкурс по Закона за 

развитието на академичния състав в Р. България в 

клиничните и неклиничните бази за обучение на студенти и 

специализанти да се зачисляват като специализанти по 

съответната специалност по право.“ 

Мотиви: Докторантите в университетските структури се 

приемат след сериозен конкурсен изпит, който надхвърля 

изискванията за провежданите преди конкурсни изпити за 

зачисляване за специалност. Понастоящем липсата на 

подобен регламент води до крайно ниска заинтересованост 

при младите медици да кандидатстват в конкурси за 

асистенти и редовни докторанти. Факт е, че функцията на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не се 

приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящия проект правото да определя 

комисиите за колоквиумите се предоставя на 

ректора на висшето училище, регистрирало 

специализанта или определено от него длъжностно 

лице. Не е предвидено съгласуване, а определяне на 

комисиите от висшите училища, поради което 

висшето училище ще разполага с информация за 

признатата специалност и професионалния опит на 

лицата, включени в комисиите за провеждане на 

колоквиумите. 

2. Посоченото съотношение между 

ръководителите и специализантите е въведено (още 

през 2010г.) с цел осигуряване на качеството на 

обучението и качествено изпълнение на вменените 

задължения на ръководителя на специализанта. До 

настоящия момент посоченото изискване не е довело 

до затруднения в обучението за придобиване на 

специалност, особено в университетските болници. 

 

 

 

3. Докторантите могат да се обучават за 

придобиване на клинична специалност, сключвайки 

трудов договор на длъжност за специализант с база 

за обучение. Не съществува правна пречка на 

длъжност за специализант да бъде назначен 

докторант (вкл. редовен докторант). Предвид 

трудово-правния характер на взаимоотношението 

специализант – база за обучение не е възможно 

лечебните заведения да бъдат задължени да наемат 

на длъжност за специализант всички лекари, приети 

за обучение в редовна докторантура. Важно е да се 

припомни, че в отменената Наредба № 34 от 

29.12.2006г. за придобиване на специалност в 
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един редовен докторант (ако не е и специализант) в 

клинична болнична структура понастоящем го прави 

несъвместим с ежедневната дейност, изхождаща от 

задълженията и отговорностите на специализиращия лекар. 

Чувствително намаляват кандидатите за преподавателска 

работа в университетските структури, което също е 

свързано с невъзможността да бъдат зачислявани и за 

специалност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В § 13, чл. 43, ал. 2 на проекта след думите „приети 

на места по чл. 45 в съответното висше училище“ да се 

добави „в което са регистрирани като специализанти“. 

След думите „която има сключен договор с него“ да бъде 

заменена с „висшето училище“. 

С това предложение се цели оптимизиране на отчетите 

към МЗ за проведените теоретични обучения от 

специализантите, класирани на места, финансирани от 

държавата. Към настоящия момент сектор СДО при МФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

системата на здравеопазването беше предвиден 

облекчен прием на асистенти и редовни докторанти. 

Сдружение „Български лекари за европейски 

стандарт за специализация“ обаче обжалва във 

Върховния административен съд (ВАС) посочената 

разпоредба. В резултат ВАС отмени разпоредбата за 

облекчен прием на асистенти и докторанти като 

приема с категоричност, че същата въвежда форма на 

пряка дискриминация по отношение на лицата, които 

не са в същото лично положение, каквото имат 

посочените групи лица. 

Относно преподавателите във висшите училища 

следва да се отбележи, че в проекта на наредба е 

предвидено специализацията по клинични 

специалности да може да се осъществява и въз 

основа на договор за повишаване на квалификацията 

по чл. 234 от Кодекса на труда, сключен между 

висше училище и негов служител. Целта на тази 

промяна е именно преодоляване на неудобствата от 

необходимостта от сключване на втори трудов 

договор на длъжност за специализант на пълно 

работно време с база за обучение и съответна 

промяна в работното време по трудовия договор с 

висшето училище при заемане на длъжност за 

специализант. 

4. В текста на чл. 43, ал. 2 не фигурира такъв текст, 

какъвто фигурира в предложението на МУ – София. 

Вероятно предложението касае чл. 43, ал. 5 на 

проекта.  В чл. 22, ал. 2 на Наредба № 1 е предвидено, 

че част или цялото теоретично обучение се провежда 

в друго избрано от специализанта висше училище, 

само ако висшето училище, в което е регистриран 

специализантът, не може да го проведе. Създадена е 

нова ал. 4 на чл. 22 на Наредба № 1, съгласно която 
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отчита всяко тримесечие проведеното теоретично обучение 

на специализантите от всички висши училища в България, 

които са провели обучение в катедрите на МУ – София. 

Изискваните от МЗ данни в отчетните форми включват 

информация за специализантите от другите висши 

медицински училища в България, до която от МУ – София 

нямат достъп. Това често води до връщане на справките от 

МЗ за допълнителна обработка, а това от своя страна забавя 

дължимите плащания за проведените обучения. С 

предложеното изменение се цели и отчитането на 

проведените теоретични обучения на специализанти от 

други висши медицински училища да се извършва от 

съответната обучаваща институция, в която е регистриран 

специализантът. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В § 4 чл. 22а, ал. 1 регламентира обучението за 

придобиване на специалност на лекарите по дентална 

медицина да се осъществява въз основа на заповед на 

ректора на висшето училище. При издаването на заповедта 

от висшето училище, освен началото на обучението и базата 

за практическо обучение, се посочва и срокът на обучение, 

който е съобразен със срока, посочен в номенклатурата на 

специалностите. С нормата, разписана в чл. 22г, ал. 4 се дава 

възможност срокът за изпълнение на учебната програма да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Липсва 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

ако специализантът е приет на място, финансирано 

от държавата, висшето училище, регистрирало 

специализанта, издава документ, удостоверяващ 

това обстоятелство. Специализантът е длъжен да 

представи документа във висшето училище, в което 

ще проведе теоретичното обучение, което не може да 

бъде проведено във висшето училище, в което е 

регистриран. По този начин висшето училище, което 

ще проведе обучението, ще получи необходимата му 

информация. Висшето училище, което е провело 

обучението, следва да представи справката за 

проведеното обучение и съответно да получи 

средствата за това обучение, тъй като висшето 

училище, регистрирало специализанта няма тази 

информация и не би могло да получи средства за 

обучение, което не е провело. Изискваните от МЗ 

данни в отчетните форми не са предмет на наредбата, 

а на договорите, сключвани между министерството и 

висшите училища. Следва да се отбележи, че и при 

действащата към момента Наредба № 1 данните на 

специализантите, регистрирани в други висши 

училища и класирани на места, финансирани от 

държавата, които провеждат обучението си в МУ – 

София, могат и следва да бъдат изисквани от МУ – 

София преди започване на теоретичното обучение. 

5. В редактираната разпоредба на чл. 22г, ал. 4 на 

наредбата е предвидено, че с договора по чл. 22в, ал. 

3 може да се предвиди и по-дълъг срок за изпълнение 

на учебната програма от определения в 

номенклатурата на специалностите при спазване 

изискванията на максимално допустимия срок по чл. 

12, ал. 3 и 4 на наредбата. Преценката за конкретния 

текст в заповедта на ректора е на висшето училище. 
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е по-дълъг от определения в номенклатурата на 

специалностите. Това предполага: 

 в заповедта за започване на обучението да не се 

фиксира срок, а да се посочи до изпълнение на учебната 

програма; 

 или да се запише текст, съгласно който срокът на 

обучение може да бъде удължаван със заповед на ректора 

на висшето училище. 

6. В § 4 чл. 25, новата ал. 4 предвижда обучението за 

придобиване на специалност да се прекратява при 

неизпълнение на учебната програма. В случай че 

специализантът се е обучавал на място, за което е 

изплащана субсидия или на място, финансирано от 

държавата, ще възстановява ли средствата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Предлагат да не се коригира § 6 от проекта, отнасящ 

се до чл. 33 и да се запази съществуващия досега текст. 

Досегашната практика показва, че специализантите към 

датата на подаване на заявлението с приложените 

документи са приключили с колоквиумите и обученията, 

които са във външни бази. Новите ал. 6 и 7 биха затруднили 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Липсва 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В чл. 25 на проекта основанията за прекратяване 

на обучението са посочени отделно за клинични 

специалности от една страна и за неклинични 

специалности, специалности за лица с 

професионална квалификация „лекар по дентална 

медицина“ и военномедицински специалности от 

друга страна. Неизпълнението на учебната програма 

е основание за прекратяване само при обучение по 

неклинични специалности, специалности за лица с 

професионална квалификация „лекар по дентална 

медицина“ и военномедицински специалности. От 

друга страна субсидия е предвидено да се изплаща 

само при обучение по клинични специалности. 

Действащата наредба, както и проектът на наредба не 

предвиждат специализантът, обучаван на място, 

финансирано от държавата, да възстановява средства 

при прекратяване на обучението за придобиване на 

специалност, независимо от основанието за 

прекратяване. 

7. Изменението и допълнението на чл. 33 на 

Наредба № 1 е необходимо с цел подобряване на 

условията за допускане до държавен изпит за 

специалност и избягване на ситуациите, при които 

специализантите, завършващи специализацията си в 

периода 1 март-30 април и 1 октомври-30 ноември са 

принудени да изчакват 7-8 месеца до следващата 
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работата на председателите на изпитните комисии, както и 

отделите по СДО към висшите училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. В § 7 чл. 34, ал. 1, т. 3 и 4 да отпаднат и да се запази 

досегашния ред на разпределение на кандидатите до 

държавен изпит за специалност от МЗ. 

Мотиви: Децентрализацията на разпределението на 

кандидатите до държавен изпит за специалност от висшите 

медицински училища би довело до затруднение в работата 

на председателите на изпитните комисии. Академичният 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

сесия, което е неблагоприятно за тях. За тези 

специализанти се създава възможност (а не 

задължение) да бъдат допускани до държавен изпит 

на първата възможна сесия след изпълнението на 

учебната програма и индивидуален учебен план. 

Редът, по който тези специализанти да бъдат 

допускани до държавен изпит, следва да бъде 

изчерпателно регламентиран нормативно, 

независимо от досегашната практика за приключване 

на колоквиумите и обученията във външни бази, с 

цел създаване на ясни и конкретни правила, 

задължителни за всички. Наличието в практиката на 

такива случаи е показателно, че предвиденият в 

проекта ред е изпълним. Следва да се отбележи, че 

изменението касае само специализантите, 

завършващи специализацията си в периода 1 март-30 

април и 1 октомври-30 ноември. От него ще се 

възползват само тези от тях, които желаят да се явят 

максимално бързо на държавен изпит и преценяват, 

че няма да имат нужда от допълнителна подготовка. 

Важно е да се има предвид, че специализантите сами 

решават на коя изпитна сесия да се явят, те не са 

задължени да се явят на първата възможна сесия. 

Това означава, че броят на тези специализанти няма 

да е голям и съответно няма да затрудни работата на 

председателите на изпитните комисии и отделите по 

СДО към висшите училища. 

8. Дейностите по разпределянето на допуснатите 

до държавен изпит специализанти по комисиите за 

държавен изпит и определянето на изпитни дати 

(които до момента се извършват от Министерството 

на здравеопазването, което от своя страна ненужно 

забавя и затруднява процеса) са оперативни и са 

присъщи на висшите училища, поради което в 



 

11 

 

съвет на МУ – София е против утвърждаване на изпитни 

комисии за държавен изпит за специалност на териториален 

принцип по висши медицински училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. В § 9 чл. 39 към досегашния текст, който става ал. 1 

да се добави и следния текст: „Специализантите, които след 

задаване на практическия изпит или след изтегляне на билет 

на теоретичния изпит сами се отказват от изпит, не могат да 

ползват това право“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Не се 

приема 

проекта на наредба е предвидено те да се извършват 

от висшите училища. В тази връзка в проекта на 

наредба е предвидено да отпадне ограничението 

комисиите за държавен изпит за специалност да са не 

повече от две (не е предвидено утвърждаване на 

изпитни комисии за държавен изпит за специалност 

на териториален принцип по висши медицински 

училища). Утвърждаването на повече комисии по 

специалностите, по които има достатъчно 

предложени хабилитирани лица, от една страна ще 

създаде повече възможности за висшите училища в 

избора им на комисии, в които да разпределят 

допуснатите специализанти, а от друга ще облекчи 

председателите на изпитните комисии. 

Действително ще са налице случаи, когато 

председателите на държавни изпитни комисии ще 

трябва да контактуват с всички висши училища, ако 

те са допуснали специализанти по дадена 

специалност в една и съща сесия, но броят на тези 

висши училища е шест. Следва да се има предвид, че 

не всички от тях са регистрирали специализанти по 

всички специалности. Така че дори когато 

председателите ще трябва да контактуват с всички 

висши училища, това не би могло да ги затрудни в 

съществена степен предвид броя на висшите 

училища и броя на сесиите годишно (две). 

9. Специализантите, които сами се отказват от 

изпит на практика преценяват, че подготовката им не 

е достатъчна и няма да издържат успешно държавния 

изпит за специалност (те не изчакват решението на 

изпитната комисия). С цел равнопоставеност на 

специализантите предвидената в чл. 39 на наредбата 

възможност трябва да бъде предоставена на всички 

специализанти, които не са издържали успешно 
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държавния изпит за специалност. 

4.  МУ – Варна, вх. 

№ 21-00-

345/28.05.2019г. 

Считат, че в рамките на академичната автономия на 

висшите училища, с която се ползват съгласно Закона за 

висшето образование и предвид регламентираните в 

Наредба № 1 задължения и права за активно участие в 

организирането, провеждането и контролирането на 

обучението за придобиване на специалност висшите 

училища трябва да имат правомощия и да провеждат 

държавните изпити като финален етап на обучението. 

Лицата, които ще бъдат включвани в комисиите, ще бъдат 

предварително утвърдени от министъра на 

здравеопазването. За целта веднъж на 4 години министърът 

на здравеопазването утвърждава Национална листа на 

лицата, които могат да бъдат включвани като членове на 

изпитни комисии по съответните специалности. Лицата в 

Националната листа се предлагат от ректорите на висшите 

училища, за военномедицинските специалности – от 

началника на ВМА. Членовете на Националната листа 

следва да заемат академична длъжност „доцент“ или 

„професор“ или да притежават научна степен „доктор на 

науките“, да са утвърдени специалисти с призната 

специалност и с опит в следдипломното обучение по 

съответната специалност. Ректорът със заповед определя 

състава на изпитните комисии, дати и място за 

провеждането на държавните изпити за специалност за 

съответното висше училище. За ВМА съставите на 

държавните изпитни комисии, датите и мястото на 

провеждането им да се определят със заповед на началника 

на ВМА. 

Не се приема Полагането на държавния изпит за специалност е 

регламентирано в чл. 180, ал. 3 от Закона за здравето. 

Съгласно посочената разпоредба изпитът се полага  

пред  държавна  изпитна  комисия,  определена  със  

заповед  на министъра на здравеопазването. По тази 

причина не е възможно това законово изискване да 

бъде променено с подзаконов акт, какъвто е Наредба 

№ 1. Следва да се отбележи, че в проекта на наредба 

отпада ограничението в броя на държавните изпитни 

комисии (към момента те са не повече от две по 

всяка специалност). 

5.  Експертен съвет 

по 

Микробиология, 

вх. № 33-08-

Микробиологията е медицинска специалност, която 

попада в групата на дефицитните специалности заедно с 

клиничната патология, инфекциозни болести и 

анестезиологията. Понастоящем дисциплината е силно 

Приема се  
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28/28.05.2019г. подценявана и поради тази причина интересът от страна на 

новозавършващите лекари и биолози към нея е много слаб. 

Дефицитът на кадри от своя страна вече генерира сериозни 

затруднения за нормалното функциониране на структури, 

каквито са РЗИ, болничните лаборатории и НЦЗПБ. В 

нашата страна тези звена са пряко свързани с диагностиката 

и контрола на инфекциите, които са с много силно 

въздействие върху общественото здраве. 

След обсъждане и анализ а състоянието на този проблем 

ръководителите на катедрите по Микробиология към 

медицинските университети в страната и НЦЗПБ (като бази 

за теоретично обучение на специализиращите лекари), 

съвместно с експертния съвет по микробиология към МЗ и 

Управителния съвет на Българската асоциация на 

микробиолозите и прието на 17-ти конгрес по Клинична 

микробиология и инфекции 9-11.05.2019г., предлагат да 

бъдат направени следните допълнения и изменения в 

Наредба № 1: 

В приложение № 1, раздел I Специалности за лица с 

професионална квалификация „лекар“, подраздел 

Клинични специалности на ред 36 преди думата 

Микробиология да се добави „Клинична“. В раздел VII 

Специалности за лица с висше немедицинско образование, 

подраздел Клинични специалности на ред 6 преди думата 

Микробиология да се добави „Лабораторна“. Думите „за 

микробиолози, молекулярни биолози, биолози и 

биотехнолози“ да се заменят с „лица с квалификация в 

областта на биологическите науки и биотехнологиите“. 

Съответно в Приложение 2 в раздел I да се създаде ред: 

„Микробиология  Клинична микробиология“ (за лекари)“, 

А в раздел IV да се създаде ред: 

„Микробиология Лабораторна микробиология“ (за лица с 

квалификация в областта на биологическите науки и 

биотехнологиите)“ 
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6.  Експертен съвет 

по медицинската 

специалност 

Медицинска 

генетика, вх. № 

21-00-

349/30.05.2019г. 

Становището на експертния съвет по Медицинска 

генетика е, че не се налагат промени и допълнения, касаещи 

специалността Медицинска генетика. Програмата за 

придобиване на специалност Медицинска генетика е 

напълно адаптирана за условията в Р. България и осигурява 

клинични генетици с необходимата квалификация да 

провеждат генетични/геномни анализи, интерпретация на 

резултати и медико-генетично консултиране на пациенти. 

От 03.03.2011г. специалността е официално призната от 

Европейския съюз като Clinical/Medical Genetics и е 

включена към Директива 2005/36/ЕО за признаване на 

професионални квалификации, Анекс V. Програмата за 

следдипломно обучение на лекари – специалисти за 

придобиване на специалност Медицинска генетика е 

съобразена с европейската директива. 

Приема се  

7.  БЛС, вх. № 62-

08-

14/30.05.2019г. 

Да се обмисли възможността в случаите, когато 

специализанти по клинични специалности са назначени в 

лечебно заведение, което по реда на настоящата наредба и 

предложените изменения няма одобрение от министъра на 

здравеопазването и не е база за обучение по съответната 

специалност, да могат за срока на специализацията си да 

работят пропорционално в базата за обучение и в лечебното 

заведение, в което са назначени. В тези случаи би могло да 

се предвиди и по-дълъг срок на специализация, за да могат 

специализиращите лекари да преминат през целия 

задължителен практически образователен процес, 

предвиден в програмата. Друго условие би могло да бъде и 

лечебното заведение – работодател, да притежава структура 

по съответната специалност. 

Считат, че по този начин ще се повишават шансовете на 

лекарите да бъдат зачислени за специализация и няма да се 

налага да чакат продължително „да се отвори място“, за да 

специализират. Също така, това би било стимул и за 

лечебните заведения, които не са бази за обучение, да 

Не се приема Европейското законодателство поставя определени 

минимални изисквания към обучението за 

придобиване на специалност, които са задължителни 

за държавите-членки на ЕС, включително за 

Република България. Едно от задължителните 

изисквания е провеждане на целия срок на 

обучението в лечебни заведения, които са признати 

от компетентните органи, т.е. които са получили 

одобрение от министъра на здравеопазването 

(положителна акредитационна оценка) за обучение 

на специализанти. Съответно действащата 

нормативната уредба за придобиване на специалност 

в страната ни е хармонизирана с европейските 

изисквания за специализация. Нормативните актове, 

регламентиращи обучението за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, 

действали преди присъединяването на Република 

България към ЕС на 01.01.2007г., допускаха част от 

обучението за придобиване на специалност да се 
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назначават специализанти, тъй като за част от срока на 

обучението си тези лекари ще работят в съответната 

болница и това до голяма степен ще отбремени финансово 

лечебното заведение – работодател. 

провежда и в лечебни заведения, които не са бази за 

обучение, съответно нямат акредитация (одобрение) 

за обучение. Тази възможност обаче беше в 

противоречие с посоченото изискване на 

европейското законодателство, което наложи 

промяна в начина на специализация в Република 

България. В чл. 13, ал. 1 на Наредба № 1 е предвидена 

възможност лечебните заведения, които нямат 

одобрение (положителна акредитационна оценка) за 

обучение по съответната специалност, да могат да 

сключват договори с бази за обучение за обучение по 

клинични специалности на свои служители. 

Отношенията между лечебното заведение, което 

няма одобрение от министъра на здравеопазването за 

обучение, и служителя му, който ще се обучава по 

клинична специалност, се уреждат по реда на чл. 234 

от Кодекса на труда. По този начин лечебните 

заведения, които не са база за специализация могат, 

съобразно нуждите и възможностите си, да 

привличат и развиват свои служители, както и да ги 

задържат (на основание предвидената в чл. 234, ал. 3, 

т. 1 от Кодекса на труда възможност). Следва да се 

отбележи, че с проекта на наредба се въвежда 

максимален срок, в който обучението за придобиване 

на специалност трябва да приключи с успешно 

полагане на държавния изпит – не повече от 5 години 

след изтичане на срока, определен в Приложение № 

1 за съответната специалност. Съответно тази 

възможност може да бъде включена в договора по чл. 

13, ал. 1 на Наредба № 1, сключван между лечебното 

заведение, което няма одобрение от министъра на 

здравеопазването и базата за обучение. 

8.  Експертен съвет 

по Обща 

В частта финансиране предложенията са изготвени в 

хипотезата, че финансирането на теоретичното и 
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медицина, УС и 

НС на НСОПЛБ, 

вх. № 63-00-

142/31.05.2019г. 

практическото обучение се извършва от държавния бюджет 

с изключение на специалността Обща медицина, където 

практическото обучение се заплаща от специализанта. 

Специализантът заплаща само месечна такса за 

практическото обучение в лечебно заведение болнична 

помощ или първична извънболнична медицинска помощ. 

Отпусканата субсидия в размер на две минимални заплати 

за страната плюс дължимите върху тях осигуровки е 

предназначена за осигуряване месечна заплата на 

специализанта, а не е форма на заплащане на неговото 

теоретично или практическо обучение. След изплащане на 

таксата за практическо обучение се очаква специализантът 

да получи нетна сума от 890лв. месечно, което също е 

неадекватно заплащане за дипломиран лекар, независимо 

от това, че не е придобил специалност.  

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на специалността 

„Обща медицина“ е повече с практическа, отколкото с 

теоретична насоченост. То се провежда съобразно учебната 

програма за срок от три години, от които теоретично 

обучение – не повече от 8 месеца, и практическо обучение 

– не по-малко от 28 месеца.  

(2) В продължителността на практическото обучение по 

ал. 1 се включват най-малко 6 месеца обучение в лечебно 

заведение за болнична помощ, получило одобрение от 

министъра на здравеопазването за обучение и най-малко 6 

месеца – в амбулатория за първична медицинска помощ, 

получила одобрение от министъра на здравеопазването за 

обучение по „Обща медицина“. 

1. Ал. (2) се променя така: 

(2) В продължителността на практическото обучение по 

ал. 1 се включват 28 месеца (120 седмици), разпределени 

както следва: 

а) Най-малко 6 месеца в лечебно заведение за болнична 

помощ, получило одобрение от министъра на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По правило разпределението на обучението по 

модули и тяхната продължителност се определят в 

учебната програма. Посочената в чл. 16, ал. 2 на 

Наредба № 1 продължителност на практическото 

обучение по специалност Обща медицина в лечебно 

заведение за болнична помощ, получило одобрение 
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здравеопазването за обучение. 

б) Най-малко 6 месеца в амбулатория за първична 

медицинска помощ, получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“. 

в) 16 месеца в амбулатория за първична медицинска 

помощ, получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“ или в 

собствена амбулатория за първична медицинска помощ, 

разкрита на основание на Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2014 

г., в сила от 03.06.2014 г.) от ЗЛЗ или в друга, избрана от 

специализанта, ПИМП, под методичното ръководство на 

лекар от практиката, получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина. 

Коментар: Тази промяна урежда конфликта м/у ЗЛЗ и 

наредбата в този й вид, както и новопоявилия се конфликт 

с поправката за удължаване на срока. Улеснява 

изпълнението на изискването за покриване на практически 

стаж. Ако остане непроменена, реализацията на условията 

в наредбата е близка до невъзможна. Освен това лекарите, 

които нямат практика (младите, новозавършили) и са имали 

смелостта да специализират ОМ и освен това са 

регистрирали и опитват да разработят практика, ще имат 

някакво спокойствие поради осигурения през субсидията, 

макар и неголям, месечен доход. Това ще им даде глътка 

въздух, за да опитат да разработят ново регистрираните 

практики. Лекарите, разкрили практики по Чл. 14а. (Нов - 

ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) от ЗЛЗ, както 

и тези по  § 5, 6 от Преходни и заключителни разпоредби на 

ЗЛЗ (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) ще 

получат възможност да бъдат поне 1 година и 4 месеца в 

собствената си практика, което решава проблем със 

заместването в този период. Лекарите, зачислени за 

специализация по реда на § 5, 6 от Преходни и 

заключителни разпоредби на ЗЛЗ (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от министъра на здравеопазването за обучение и в 

амбулатория за първична медицинска помощ, 

получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“, 

е изключение от общото правило. То се налага, тъй 

като това е едно от минималните изисквания към 

обучението по Обща медицина, заложени в 

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 

професионални квалификации, което е задължително 

да бъде транспонирано в българското 

законодателство. Съответно то е транспонирано в чл. 

16, ал. 2 на Наредба № 1. Аналогична е разпоредбата 

и в действащия текст на чл. 16, ал. 2 на Наредба № 1, 

аналогичен текст съществуваше и в отменената 

Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването (чл. 13, 

ал. 2). Конкретната продължителност на всички 

модули от обучението по Обща медицина се 

определя в учебната програма по специалността. В 

допълнение е важно да се отбележи, че в Директива 

2005/36/ЕО не съществува възможност за 

специализация по Обща медицина в собствената 

практика (каквато възможност съществуваше в 

отменената Директива 93/16/ЕИО), поради което не е 

възможно нормативно регламентиране на 

специализация по Обща медицина в собствената 

практика. 

Следва да се има предвид, че ОПЛ по § 5 и 6 от 

Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на 

Закона за лечебните заведение (ЗЛЗ) (Обн. ДВ, бр. 42 

от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) ще имат право да 

провеждат своето обучение за придобиване на 

специалност Обща медицина по реда на Наредба № 

15 от 02.08.2008г. за придобиване на специалност 
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г., в сила от 04.06.2019 г.) не следва да получават заплата 

(субсидия) по Чл. 42 б за цялата специализация, тъй като на 

тях им се дава възможност да свършат това, което 

останалото мнозинство ОПЛ направи през изтеклите 19 

години, а и техните практики ся развити и работят в 

продължение на 19 години. Базите за обучение трябва да 

продължат да получават 230 лв. заради методичното 

ръководство и през тези 1г.4м., иначе ще бъдат 

демотивирани. Допълнителните форми за провеждане на 

практическия стаж ще удвои капацитета за зачисляване при 

сега съществуващите бази (цифрите могат да бъдат 

обсъдени- дали 3/3 или различно, според ситуацията). 

2. Добавят се нови алинеи към чл. 16: 

(3) Теоретичното обучение се разпределя в 12 модула 

със следната продължителност: "Вътрешни болести" - 5 

седмици; "Детски болести" - 5 седмици; "Хирургия, 

урология и ортопедия и травматология" - 4 седмици; 

"Акушерство и гинекология и семейно планиране" - 4 

седмици; "Нервни болести" - 3 седмици; "Основи на общата 

медицина" - 4 седмици; "Психиатрия и психология" - 2 

седмици; "Ушно-носно-гърлени болести" - 2 седмици; 

"Очни болести" - 2 седмици; "Кожни и венерически 

болести" - 2 седмици; "Инфекциозни болести и 

епидемиология" - 2 седмици, "Физикална и 

рехабилитационна медицина и курортология" - 1 седмица, 

която може да бъде разпределена в някои от другите 

модули. 

Коментар: Фиксирани са поименно и по 

продължителност теоретичните модули, както и тези за 

практическото обучение. 

(4) Теоретичното обучение може да се провежда в две 

форми: редовна и дистанционна. 

(5) Висшите училища организират провеждането на 

дистанционната форма на обучение въз основа на учебна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приема се 

частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Обща медицина” от общопрактикуващите лекари. 

Наредба № 15 се отнася само за лекари, разкрили 

амбулатория за първична медицинска помощ в срока 

по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗЛЗ, като тя предвижда облекчени 

условия и ред за специализация на ОПЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задължителното теоретично и практическо 

обучение и тяхната продължителност, както и  

разпределението на обучението по модули и тяхната 

продължителност по всяка една специалност се 

определят в учебната програма по съответната 

специалност (чл. 9, ал. 6 на Наредба № 1). Няма 

никакво основание само за специалност Обща 

медицина в текста на самата наредба да бъде 

детайлизирана учебната програма за теоретично и 

практическо обучение. Както е посочено по-горе, 

необходимостта от нормативно регламентиране на 

минималното практическо обучение в лечебно 

заведение за болнична помощ и в амбулатория за 

първична медицинска помощ за специалност Обща 

медицина произтича от задължението на Р. България 

да транспонира това изискване на Директива 

2005/36/ЕО в националното си законодателство. 

Предлаганото разпределение на модулите от 

теоретичното обучение и практическото обучение в 

лечебно заведение за болнична помощ по Обща 

медицина е регламентираното в чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 
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документация, разработена в съответствие с учебната 

програма за специалност "обща медицина" и с Наредбата за 

държавните изисквания за организиране на дистанционна 

форма на обучение във висшите училища, приета с 

Постановление № 292 на Министерския съвет от 2004 г. 

(ДВ, бр. 99 от 2004 г.). 

Коментар: Тук е разписано не само основанието, но и 

възможността за дистанционно обучение. Има го и на друго 

място в новата наредба, но не пречи да се разпише и тук. 

Може би трябва да се обмисли елемент на задължителност, 

например не по-малко от 50% от теорията или от –до-, 

защото до момента, въпреки че имаше пак такава 

възможност в наредба 15 МУ не положиха усилие да я 

реализират. 

(6) Специализантите имат право да избират времето и 

последователността на различните модули на теоретичното 

обучение от предложения годишен план. 

(7) Практическото обучение в лечебно заведение за 

болнична помощ по ал. 2, буква "а" се разпределя в модули 

със следната продължителност: "Вътрешни болести" - 4 

седмици; "Детски болести" - 4 седмици; "Хирургия, 

урология и ортопедия и травматология" - 3 седмици; 

"Акушерство и гинекология и семейно планиране" - 3 

седмици; "Нервни болести" - 2 седмици; "Психиатрия и 

психология" - 2 седмици; "Ушно-носно-гърлени болести" - 

2 седмици; "Очни болести" - 2 седмици; "Кожни и 

венерически болести" - 2 седмици; "Инфекциозни болести 

и епидемиология" - 2 седмици. 

(8) Практическото обучение по ал. 2 може да се 

провежда от датата на започване на обучението за 

придобиване на специалност "обща медицина". 

(9) Амбулатория за първична медицинска помощ, 

получила одобрение от министъра на здравеопазването за 

обучение по „Обща медицина“ може да сключи договор за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 на Наредба № 15 от 2008г., която касае единствено 

придобиването на специалност Обща медицина от 

общопрактикуващите лекари (по тази причина в нея 

подробно е разписано обучението по специалността). 

Съответно всички специализанти по реда на Наредба 

№ 15 от 2008г. преминават това обучение. Както вече 

беше отбелязано всички ОПЛ по § 5 и 6 от ПЗР на 

ЗЛЗ могат да се зачислят за придобиване на 

специалност Обща медицина по реда на Наредба № 

15 от 2008г. Всички останали специализанти се 

обучават по учебната програма съгласно Наредба № 

1. Към настоящия момент в учебната програма, по 

която се обучават специализантите по Обща 

медицина по Наредба № 1, е предвидено същото 

разпределение на модулите от теоретичното 

обучение и практическото обучение в лечебно 

заведение за болнична помощ. Предлаганите 

текстове на ал. 3, 6 и 7 повтарят разпоредби на 

Наредба № 15 от 2008г. и не е необходимо да бъдат 

включвани и в Наредба № 1. 

Приема се включването на възможността за 

дистанционна форма на обучение (предлаганите ал. 

4 и 5). 

Не е необходимо включването на предлагания текст 

на ал. 8, тъй като конкретното изпълнение на 

предвидените в учебната програма модули се 

определя в индивидуалния учебен план. 

Не е необходимо включването на предлагания текст 

на ал. 9, тъй като всяко едно лечебно заведение, 

получило одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение, включително 

амбулаториите за първична медицинска помощ, имат 

право и съответно могат да сключват договори за 

обучение с повече от едно висше училище. В 
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обучение с повече от едно висше училище в зависимост от 

определения нормативно брой места за специализация в 

практиката. 

Коментар: Една амбулатория с три места може да има 

договори с три университета. Например, разположена в 

Пазарджик не е далеч от София, а за Пловдив да не говорим. 

(10) Всеки ръководител на специализант по Обща 

медицина по смисъла на Чл. 20, (2) може да бъде 

ръководител на не повече от трима специализанти, които 

минават практически стаж от 16 месеца в базата за обучение 

– амбулатория за първична медицинска помощ, получила 

одобрение от министъра на здравеопазването за обучение 

по „Обща медицина“ и на не повече от още трима, които 

минават 16 месеца практическо обучение в собствена или 

друга ПИМП под методичното ръководство на 

ръководителя на специализанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чл. 16 а (Нов)  

Чл. 16а Субсидията по чл. 43, ал. 4 се предоставя на 

Висшите училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приема се 

частично по 

принцип 

практиката са налице редица случаи на сключване на 

договори на бази за обучение с различни висши 

училища. 

Предлаганият текст на ал. 10 не се приема поради 

изложените по-горе мотиви в т. 1 относно 

нормативното регламентиране на специализация по 

Обща медицина в собствената практика. В проекта 

на наредба е конкретизирано, че изискването едно 

лице да е ръководител на не повече от трима 

специализанти, се отнася за клиничните 

специалности, каквато е и специалност Обща 

медицина. За нея не следва да се прави изключение, 

тъй като няма гаранция, че в случай че се обучават 6 

специализанта към един ръководител, периодите им 

на обучение в одобрената/акредитираната практика 

за първична медицинска помощ непременно ще са 

различни (а едновременното присъствие на 6 

специализанта към един лекар в практика за 

първична медицинска помощ поставя под сериозно 

съмнение качеството на обучението). В допълнение 

подобни периоди на провеждане на продължителни 

модули извън базата за обучение са налице и при 

други специалности (като Клинична хематология, 

Пластично-възстановителна хирургия, Съдова 

хирургия и др.), поради което не е целесъобразно 

въвеждане на изключение за специалност Обща 

медицина. Важно е да се отбележи също, че в 

Наредба № 15 от 2008г., по която следва да се 

обучават ОПЛ по § 5 и 6 от ПЗР на ЗЛЗ, няма 

ограничение в броя на специализантите на един 

ръководител. 

3. Специализантите по клинични специалности, 

включително Обща медицина, за които държавата ще 

изплаща субсидия на базите за обучение, са 
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(1) Висшето училище, което получава субсидията, 

изплаща ежемесечно на специализанта, обучаващ се по реда 

на чл. 11, ал. 1, т. 1,  определеното в чл. 42 б (1) за срока на 

специализацията с изключение на специализантите по реда 

на § 5, 6 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЛЗ 

(Обн. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) не 

получава субсидия по реда на чл. Чл.42 б (1). 

(2) Специализантът, обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, 

т. 1,  заплаща такса за практическо обучение в размер по чл. 

41, ал. 2 към базата за обучение - амбулатория за първична 

медицинска помощ, получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“ за  срок 

от 22 месеца въз основа на сключен договор с основание чл. 

41 (2) от настоящата наредба. 

(3) Специализантът, обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, 

т. 1,  не дължи такса за практическо обучение към висшето 

училище. 

(4) Специализантът, обучаващ се по реда на § 5, 6 от 

Преходни и заключителни разпоредби на ЗЛЗ (Обн. - ДВ, 

бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) не получава 

субсидия по реда на чл. 42 б (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

назначени на трудов договор в базата за обучение. По 

тази причина не би било допустимо трудовото 

възнаграждение да се изплаща от трета страна, 

различна от работодателя (базата за обучение), 

каквато се явява висшето училище. Работодателят е 

този, който има задължение да изплаща ежемесечно 

трудовото възнаграждение. В проекта на наредба е 

предвидено субсидията да се предоставя на базите за 

обучение на тримесечие въз основа на представена 

справка за предстоящото обучение на 

специализантите, заели места по чл. 46, ал. 5 на 

наредбата, именно с цел облекчаване на базите за 

обучение. В допълнение е предвидено субсидията за 

базите за обучение по Обща медицина да се изплаща 

на базите чрез висшите училища, за да не се 

натоварват допълнително базите за обучение по 

Обща медицина чрез сключване на отделен договор с 

Министерството на здравеопазването. Те и към 

момента имат сключен договор с висше училище, на 

основание на който се изплаща предвидената към 

момента такса за практическо обучение по Обща 

медицина на специализантите, приети на места, 

финансирани от държавата. 

Не се приема предложението за заплащане на такса 

за практическо обучение по Обща медицина, тъй 

като то ще се провежда въз основа на трудов договор 

по общия ред за клинични специалност. Не е 

възможно въвеждане на такса за служител по трудов 

договор за това, че работи. Предвид обаче 

необходимостта от наличие на стимул за практиките 

– бази за обучение по Обща медицина, да обучават 

специализанти, в проекта на наредба е предвидено 

размерът на месечната субсидия, изплащана от 

Министерството на здравеопазването за 
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4. Предлагат промяна в чл. 40: 

Нова (4) Таксата за обучението по ал. 1  не се заплаща от 

специализанта, обучаващ се по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1. 

Коментар: Виж входящата бележка на документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

специализантите по Обща медицина на места, 

финансирани от държавата да е в размер на два пъти 

минималния месечен размер на осигурителния доход 

за съответната икономическа дейност и 

квалификационна група професии, определен със 

Закона за бюджета на Държавното обществено 

осигуряване за съответната календарна година 

(МОД) и дължимите осигурителни вноски върху 

него. Предвидено е също така трудовото 

възнаграждение на специализантите по Обща 

медицина, приети на места, финансирани от 

държавата да е не по-малко от 1,8 пъти МОД. По този 

начин на практика ще бъде компенсирана липсата на 

такса за базата за обучение за провежданото 

практическо обучение и ще се изпълни целта на 

предложението на Експертния съвет по Обща 

медицина и НСОПЛБ базите за обучение по Обща 

медицина да имат финансов стимул да обучават 

специализанти. 

Във връзка с предложеното в ал. 3 следва да се 

отбележи, че висшето училище не провежда 

практическо обучение по Обща медицина, а само 

теоретично, за което има право да определи такса по 

реда на чл. 40 на Наредба № 1. 

Относно предложеното в ал. 4 следва да се има 

предвид посоченото в т. 1 и 2. 

4. Няма причина (и в предложението не е посочена 

такава) специализантите, обучаващи се по реда на чл. 

11, ал. 1, т. 1 на Наредба № 1 (т.е. по клинична 

специалност въз основа на срочен трудов договор с 

база за обучение) да не заплащат теоретичното 

обучение, което се провежда от висше училище или 

национален център по проблемите на общественото 

здраве. Специализантите, обучаващи се на това 
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5. Предлагат чл. 48а от проекта да отпадне изцяло. 

 Коментар: За общата медицина предлаганият текст 

категорично не работи. Ако някой има куража или пък 

някакви условия (финансови и други), ще открие практика, 

още докато специализира. Даден коментар по-горе.  

По никакъв начин не е редно да се принуждават и без 

това липсващите млади хора в специалност Обща 

медицина. В случая на ОПЛ не става дума за лечебно 

заведение – ДКЦ, МЦ, болница, в което да има готова база 

и при необходимост от човек да бъдеш назначен. В този 

случай е необходима значителна инвестиция по 

оборудване, а после постепенно набиране на пациентска 

листа, което е бавен, труден, несигурен и обричащ на 

финансови загуби процес=нулева атрактивност. Също, да 

не се правят илюзии, че точно младите ще отидат там, 

където няма работа за другата половина от семейството, 

училище за децата и т.н., т.е. в „модерно“ заточение. 

По отношение на останалите специалности, макар и с 

нюанс, положението е същото. 

И в единия и в другия случай, ако в тази наредба няма 

текст, който да осигурява и гарантира договор на 

специализиращия при съответното стартово 

възнаграждение (разбира се поне 3 пъти по-високо от това 

на специализанта) предлаганият текст е абсолютно 

неприемлив и звучи като нормативна мярка за изгонване на 

младите лекари от България.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основание заплащат единствено теоретичното си 

обучение, тъй като практическото им обучение се 

провежда въз основа на трудов договор. Следва да се 

отбележи, че за тези специализанти, приети на места, 

финансирани от държавата, таксата за теоретично 

обучение се заплаща от Министерството на 

здравеопазването. 

5. Целта на Министерството на здравеопазването е 

чрез местата за специализанти, финансирани от 

държавата да се провежда държавна политика по 

осигуряване на необходимите специалисти по 

региони, съответно да бъдат задоволени 

потребностите на населението в регионите с 

установен недостиг на специалисти. Важно е да се 

отбележи, че специализантът не е длъжен да се 

обучава на място, финансирано от държавата. Той ще 

се обучава на място, финансирано от държавата, само 

ако желае това. Съответно в този случай държавата 

осигурява финансово обучението за придобиване на 

специалност, като срещу това свое задължение 

изисква насрещно задължение и от специализантите 

– да работят по придобитата специалност за срок от 

три години в избрани от тях лечебни заведения, 

области или общини, определени от министъра на 

здравеопазването (в които е налице установен 

недостиг на специалисти). По този начин и за двете 

страни (Министерство на здравеопазването и 

специализант, обучаващ се на място, финансирано от 

държавата) са налице реципрочни права и 

задължения. Относно разкриването на практика за 

първична медицинска помощ е важно да се отбележи, 

че това по принцип е бавен, труден и несигурен 

процес, независимо къде се разкрива практиката, т.е. 

посочените трудности не са специфични само за 
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6. Предлагат на подходящо място в наредбата да се 

разпише възможност за зачисляване и провеждане на 

специализация изцяло заплатена от специализанта или друг 

източник. 

 Броят на местата за платена специализация да се 

определя ежегодно като фиксирана част от свободните 

места за специализация в базите или да се определят брой 

места извън тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. В заключителните разпоредби да се посочи 

приравняване на статута на ЛЗ като база, получила 

 

6. Приема се 

частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Не се 

приема 

дадени райони на страната. 

6. Платената специализация съществуваше в 

отменената Наредба № 34 от 2006г. за придобиване 

на специалност в системата на здравеопазването и тя 

беше отчетена като една от основните причини за 

емиграцията на българските млади лекари и за 

възпрепятстване на професионалното им развитие. 

Договорът за обучение по реда на отменената 

Наредба № 34  не защитаваше в достатъчна степен 

правата и интересите на специализантите, което 

беше и една от основните причини за концептуална 

промяна в реда и условията за специализация, 

залегнали в Наредба № 1. Обучението по клинични 

специалности се осъществява въз основа на трудов 

договор, което гарантира в най-пълна степен правата 

и задълженията на специализанта, включително 

получаване на адекватно трудово възнаграждение. 

Създаването на възможност по клинични 

специалности едни специализанти да се обучават въз 

основа на трудов договор, а други – срещу 

заплащане, ще създаде неравнопоставеност между 

специализантите. В проекта на наредба обаче (чл. 

42в) е предвидено базите за обучение да могат да 

получават субсидия за обучение на специализанти по 

реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 на наредбата и от общини, 

от лечебни заведения, които нямат одобрение от 

министъра на здравеопазването за обучение или по 

европейски проекти и програми. В този случай се 

запазва обучението въз основа на трудов договор, но 

се разширява възможността на базата за обучение да 

получава субсидия (освен от Министерството на 

здравеопазването и от другите посочени източници). 

7. Предлаганото приравняване е регламентирано на 

законово ниво и не е необходимо преповтарянето му 
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положителна акредитационна оценка за обучение с ЛЗ, 

получило одобрение от министъра на здравеопазването. 

Коментар: Свързано е с промяната в терминологията, но 

не и същността. Ако стартира нова „акредитация“, процесът 

ще се забави и последната поправка в ЗЛЗ ще стане съвсем 

неосъществима. 

 

 

 

8. В заключителните разпоредби да се въведе като 

условие електронен вариант на кореспонденция между 

базите и висшите училища. 

Коментар: Сега се налага често посещение на 

ръководителите на базите на пощенски клонове във връзка 

с писмата с обратна разписка, а също и носене в 

университета на оригинални (с печат) различни справки – 

за специализанти по държавна поръчка – практическо 

обучение, за заети и свободни места в базата и др. Всяка 

база притежава електронен подпис, необходимо е 

въвеждане на съвременни варианти на кореспонденция. 

9. В предлаганите поправки в чл. 41 не става ясно дали 

специализантите (особено Обща медицина) заплащат 

въобще такса за практическо обучение. По-скоро не, 

защото препратката е към неклинични и чужди граждани. 

Трябва да се изясни. 

Предложението е следното: Таксата за практическото 

обучение да бъде начислена над определената субсидия или 

да бъде отделно перо за финансиране на обучението (което 

няма общо със субсидията), което се привежда на базата за 

обучение (при специализацията по Обща медицина) от 

висшето училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Наредба № 1. Съгласно § 24 , ал. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на  Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2019г. 

лечебните заведения, които до 31.03.2019г. имат 

определени със заповед на министъра на 

здравеопазването акредитационни оценки за 

обучение на студенти и специализанти, се ползват с 

правата по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните 

заведения за срока на акредитационната им оценка. 

8. Регламентирането на електронна кореспонденция 

между базите за обучение и висшите училища не е 

предмет на Наредба № 1. Поставеният въпрос следва 

да бъде уреден в договора между базата за обучение 

и висшето училище. 

 

 

 

 

 

 

9. В чл. 41 на Наредба № 1 ясно е регламентирано 

кои специализанти заплащат такса за практическо 

обучение. Специализантите по клинични 

специалности, включително по Обща медицина, не 

заплащат такса за практическо обучение. В тази 

връзка не е необходимо допълнително уточняване. 

Предвид обаче необходимостта от наличие на 

стимул за практиките – бази за обучение по Обща 

медицина, да обучават специализанти, в проекта на 

наредба е предвидено размерът на месечната 

субсидия, изплащана от Министерството на 

здравеопазването за специализантите по Обща 

медицина на места, финансирани от държавата да е в 

размер на два пъти МОД и дължимите осигурителни 
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10. Да се разпише ясно като се добави текст, че 

субсидията от две минимални плюс дължими осигуровки се 

отпуска, за да бъде изплатено възнаграждение на 

специализанта в същия размер. 

11. Друг коментар: Трябва да се уточни по какъв 

механизъм, къде, кога ще става зачисляването на ОПЛ въз 

основа на последната поправка в ЗЛЗ. 

В заключение, наредбата изисква сериозно 

преосмисляне и доработка. В противен случай 

ефективността й, специално в частта обща медицина е под 

въпрос, а резултатите няма да са положителни. 

 

 

 

 

 

 

10.  Не се 

приема 

 

 

11.  Не се 

приема 

вноски върху него, а трудовото възнаграждение на 

специализантите по Обща медицина, приети на 

места, финансирани от държавата да е не по-малко от 

1,8 пъти МОД. По този начин на практика ще бъде 

компенсирана липсата на такса за базата за обучение 

за провежданото практическо обучение. 

10. Посоченото е регламентирано в чл. 15, ал. 4 от 

проекта. 

 

 

11. Както е посочено в т. 1, ОПЛ по § 5 и 6 от ПЗР 

на ЗЛЗ (Обн. ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 

04.06.2019 г.) ще имат право да провеждат своето 

обучение за придобиване на специалност Обща 

медицина по реда на Наредба № 15 от 2008г. за 

придобиване на специалност „Обща медицина” от 

общопрактикуващите лекари. Наредба № 15 от 

2008г. подробно регламентира начина, мястото и 

сроковете за зачисляване. 

9.  Софийски 

университет „Св. 

Климент 

Охридски“ 

(Факултет по 

химия и 

фармация), вх. № 

21-00-

350/31.05.2019г 

С цел дефиниране на професионалната квалификация на 

„Оценителите на безопасността на козметичните продукти” 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 

относно козметичните продукти в българската нормативна 

уредба предлагат в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 на 

Наредба № 1, в Раздел VII „Специалности за лица с висше 

немедицинско образование”, в подраздел „Неклинични 

специалности“, да се създаде нова специалност: „Оценка на 

безопасността на козметични продукти“ (за лица с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по 

„Химически науки”, „Биологически науки”, „Химични 

технологии”, „Биотехнологии” и „Хранителни 

технологии”) със срок на обучение 2 години. 

 Мотиви: Козметичното производство и дистрибуцията 

Не се приема Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 

1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти 

(Регламент (ЕО) № 1223/2009), от съществено 

значение е козметичните продукти, които се пускат 

на пазара да са безопасни за човешкото здраве, 

когато се използват при нормални и разумно 

предвидими условия на употреба. Отговорните лица 

(производителите, вносителите и при определени 

условия – дистрибуторите), които пускат на пазара 

козметични продукти, трябва да гарантират, че всеки 

козметичен продукт, който предстои да бъде пуснат 

на пазара, е преминал оценка на безопасността, въз 

основа на информацията, която е от значение и е 

изготвен доклад за безопасността в съответствие с 
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на козметични продукти се подчиняват на Регламент (ЕО) 

№ 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно Регламента оценката на безопасността на 

козметичния продукт се извършва, както е посочено в част 

Б от приложение I, от лице, което притежава диплома или 

друг официален документ за професионална квалификация, 

получен след завършено университетско обучение с курс по 

теория и практика в областта на фармацията, 

токсикологията, медицината или друга подобна 

дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от държава-

членка. По този начин Регламент (ЕО) № 1223/2009 дава 

право на държавите-членки на ЕС да дефинират „друга 

подобна дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от 

държава-членка“, с които да разширят кръга на лицата, 

които могат да бъдат Оценители по безопасност на 

козметични продукти. След направен анализ на реално 

функциониращите в козметичния сектор оценители по 

безопасност на козметични продукти, както и сред 

членовете на професионалните асоциации се установи, че 

като оценители с професионална квалификация в областта 

на фармацията, токсикологията и медицината реална 

дейност осъществяват само 6 такива специалисти. В голяма 

част от случаите се е наложила практиката през последните 

25 години дейностите по оценка на безопасността на 

козметични продукти да се осъществяват от лица с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

„Химически науки”, „Биологически науки”, „Химични 

технологии”, „Биотехнологии“ и „Хранителни 

технологии“. Проучването показва, че в почти всички 

висши училища, в които има такива магистърски програми, 

се провежда обучение в областта на козметичните продукти 

и козметологията и има създадени традиции в тази област. 

Факултетът по химия и фармация към СУ е в състояние 

незабавно да започне организация и обучение  по 

изискванията, определени в приложение I към 

Регламент (ЕО) № 1223/2009. Съгласно разпоредбите 

на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

1223/2009, оценката на безопасността на 

козметичния продукт се извършва, както е посочено 

в част Б от приложение I, от лице, което притежава 

диплома или друг официален документ за 

професионална квалификация, получен след 

завършено университетско обучение с курс по 

теория и практика в областта на фармацията, 

токсикологията, медицината или друга подобна 

дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от 

държава-членка. След извършен анализ предвид 

компетентността на министъра на здравеопазването 

и изискванията, посочени в Решение на Съда на ЕС 

от 12 април 2018 година по дело С-13/17 с предмет 

преюдициално запитване, отправено на основание 

чл. 267 ДВЕС, отнасящо се до тълкуването на член 

10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, се 

установи, че няма друга подобна дисциплина, или 

курс, който би могъл да бъде признат за 

еквивалентен от Република България. 

Предвид квалификацията на лицата, за които се 

предлага въвеждане на новата специалност „Оценка 

на безопасността на козметични продукти“ и 

наличната вече специалност в Наредба № 1 за лица с 

висше немедицинско образование „Токсикология (за 

химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, 

биотехнолози и еколози)“, се приема придобиването 

на съществуващата специалност Токсикология да 

бъда разширено и за хранителни технолози. По този 

начин всички лица, включени в предложението за 

нова специалност, ще могат да се обучават за 

придобиване на специалност Токсикология (със срок 
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предложената нова специалност. Предложението се 

основава и на разбирането, че цялостната дейност по 

номенклатурата на специалностите, признаването на 

квалификацията и теоретичното и практическото обучение 

трябва да бъде регулирано от министъра на 

здравеопазването. 

на обучение 3 години), която би им дала право да 

извършват оценка на безопасността на козметични 

продукти. Предлаганото обучение по „Оценка на 

безопасността на козметичните продукти“ може да 

бъде организирано под формата на продължаващо 

обучение, което да поддържа и повишава знанията и 

уменията за оценяване на козметичните продукти на 

лица, придобили специалност Токсикология, лекари 

и магистър-фармацевти. 

10.  Проф. Алексей 

Савов, проф. 

Добрин 

Свинаров, проф. 

Милена Иванова-

Шиварова, проф. 

Ива Стоева, доц. 

Даниела 

Авджиева-

Тзавелла, доц. 

Иванка Димова, 

проф. Иво 

Кременски, 

проф. Радка 

Кънева, проф. 

Албена 

Тодорова-

Димитрова, акад. 

Ваньо Митев, вх. 

№ 33-06-

43/31.05.2019г. и 

вх. № 21-00-

351/04.06.2019г. 

Предлагат в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 да се 

направят следните изменения и допълнения в раздел VII 

Специалности за лица с висше немедицинско образование, 

в подраздел Клинични специалности: 

1. На ред 3 думите „химици, биохимици и биолози“ се 

заменят с „лица с квалификация в областта на 

биологическите и химическите науки и биотехнологиите“. 

2. На ред 7 да се добави „Клинична лабораторна 

генетика (за лица с квалификация в областта на 

биологическите науки и биотехнологиите)               4 години“ 

Мотиви: Предложените промени засягат стотици 

специалисти, работещи в системата на здравеопазването в 

диагностични генетични и други лаборатории, извършващи 

генетични изследвания и бъдещите специалисти, 

подготвяни от българските висши училища. В 

съвременната медицинска генетика и диагностика на 

наследствените болести през последните 20 години 

настъпиха големи промени, свързани с въвеждането на 

нови високотехнологични методи за генетични и цялостно 

геномни изследвания. Генетичните изследвания навлизат 

широко във всички области на медицината като 

задължителна и неотменна част от поставянето на прецизна 

диагноза, избора на подходяща терапия, проследяването и 

профилактиката на генетичните заболявания. Необходимо 

е заличаване на съществуващия вакуум в генетичната 

 

 

 

 

1. Приема 

се 

 

2. Не се 

приема 

 

 

 

 

1. Предложението вече фигурира в текста на 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1. 

2. Обучението за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването се състои в усвояване 

на теоретични знания и практически умения по 

специалност, която обхваща обособен раздел на 

медицинската наука и практика. Необходимите 

допълнителни познания на лицата с немедицинско 

образование биха могли да бъдат придобивани в 

процеса на продължаващото обучение чрез 

квалификационни курсове. Системни и задълбочени 

познания в областта на лабораторната генетика могат 

да бъдат придобивани от лица с немедицинско 

образование също в рамките на обучение по различни 

магистърски програми в областта на генетиката и 

геномиката. Предложената програма за обучение по 

Клинична лабораторна генетика покрива в голяма 

степен съдържанието на утвърдената учебна 

програма по Медицинска генетика. В нея са заложени 

също така отговорности, които изискват медицинско 
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диагностика и по-специално етапите след осъществяване на 

първичната генетична консултация от лекар-специалист по 

медицинска генетика до методичното откриване и 

интерпретация на генетичния резултат и използването му в 

клиничната практика. Тези изследвания в българските 

лаборатории и по света се извършват основно от 

специалисти с висше немедицинско образование (биолози, 

молекулярни биолози, генетици, молекулярни генетици, 

биотехнолози), които имат необходимата теоретична и 

практическа подготовка за това, получена в бакалавърски и 

магистърски програми. За извършване на медицински 

молекулярно-генетични изследвания обаче са необходими 

и специфични познания и умения както по медицинска 

генетика, така и по молекулярна биология и генетика. 

Поради бързото навлизане на новите геномни технологии и 

все по-честото им прилагане за клинични диагностични 

цели е необходима подготовката и обучението на 

съответните специалисти, работещи в системата на 

здравеопазването и висшите медицински училища. 

Необходимо е и акредитиране на тази специалност, 

гарантиращо високо качество на извършваните 

високоспециализирани медицински диагностични 

дейности и даване на възможност за кариерно развитие на 

съответните специалисти. 

Ето защо за запълване на празнината в действащата 

номенклатура предлагат да бъде добавена клинична 

специалност „Клинична лабораторна генетика“ за 

немедицински специалисти (за биолози, биохимици, 

молекулярни биолози, биотехнолози) по примера на 

специалности като Вирусология, Лабораторна имунология 

и Микробиология. В рамките на Европейското дружество 

по човешка генетика (ESHG), Европейския борд по 

медицинска генетика е инициирал процеса на акредитиране 

на специалността Clinical Laboratory Geneticist (клиничен 

образование – поставяне на основна диагноза и 

диференциална диагноза (тези дейности се 

извършват от лекар – специалист). 
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лабораторен генетик) и признаването ѝ като медицинска 

специалност в рамките на ЕС. Досега предложената единна 

програма за обучение по тази специалност е получила 

подкрепата и има действаща такава или сходна специалност 

в 18 страни в Европа. Необходимо е синхронизиране на 

програмите за обучението по тази специалност и в 

останалите страни от ЕС, вкл. и в България. Предлаганата 

специалност съответства напълно на специалността 

European registered Clinical Laboratory Geneticist, която 

съдържа всички елементи на генетичните лабораторни 

изследвания, свързани с осигуряване на медицински 

генетични услуги на пациенти или фамилии от специалисти 

по клинична/медицинска генетика (UEMS 2019/15), на 

генетични консултанти и широк кръг от други медицински 

дисциплини като педиатрия, акушерство и клинична 

онкология. Специалността Клинична лабораторна генетика 

е лабораторна специалност на академично ниво, която 

обединява цитогенетика, онкогенетика, молекулярна 

генетика и метаболитна/биохимична генетика в една 

професия. Специалистът следва да има дълбоки познания 

по лабораторните услуги, процедури и интерпретацията на 

резултатите, свързани с генетични заболявания – както 

наследствени, така и спорадични и здравни въпроси, 

свързани с влиянието на генетични фактори. В САЩ 

Американският борд по медицинска генетика акредитира 

специалисти по специалност Клинична молекулярна 

генетика, покриваща същия обхват от лабораторни 

специалисти. МУ – София е акредитиран за обучение на 

докторанти по специалности Молекулярна биология, 

Молекулярна генетика и Медицинска генетика и разполага 

с необходимите кадри и ресурси за обезпечаване на 

обучението по тази специалност за нуждите на 

здравеопазването. Катедрите в Медицински факултет – 

София и УСБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София 
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и СБАЛАГ „Майчин дом“ разполагат с необходимата 

инфраструктура и специалисти, за да бъдат база за обучение 

на специализанти по специалност Лабораторна генетика. 

Още през 2015г. Академичният съвет на МУ – София е 

приел решение за подкрепа на разкриване на специалност 

по Клинична лабораторна генетика. На 06.07.2015г. е 

входирано в МЗ предложение за разкриване на нова 

специалност Клинична лабораторна генетика. Изготвено е 

и предложение за учебна програма. Предложението се 

подкрепя от широк кръг от специалисти в областта на 

медицинската генетика, молекулярната биология, 

медицинската химия и биохимия, педиатрия, АГ, Клинична 

лаборатория, Имунология. 

11.  МУ – Варна, вх. 

№ 21-00-

345/03.06.2019г. 

1. Във връзка с публикувания на 03.05.2019г. проект за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за 

придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, Медицински университет – Варна 

продължава да подкрепя виждането, че настоящата 

ситуация в специализациите се нуждае от промяна и 

прилагане на по-ефективни механизми. Във връзка с 

липсата на мотиви в Справката за отразяване на 

предложенията, получени в рамките на обществените 

консултации по проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, публикувана 

на 30.01.2019г., отново представят нов концептуален модел 

на обучението за придобиване на специалност. По тяхно 

мнение философията на досегашния модел трябва да бъде 

коренно променена, която от своя страна изисква изцяло 

нова наредба. Причините за това могат да се разгледат в две 

основни направления: В сега действащия модел 

финансовата тежест за провеждане на специализациите 

пада върху базите за практическо обучение. Практиката 

показва, че съществуват бази с наличен капацитет за 

1. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предложението представлява концептуален 

модел за промяна на начина на обучение за 

придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, изискващ не само изцяло нова 

наредба, но и промени на законово ниво, които 

съответно не биха могли да бъдат реализирани с 

подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата. 

Предлаганият нов концептуален модел не 

представлява предложение по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1, публикуван 

за обществено обсъждане на 03.05.2019г. За пълнота 

може да се отбележи, че съгласно предлагания нов 

концептуален модел за специализация на практика 

започването на обучението ще се забави поради 

централизацията на определянето на местата от 

висшите училища – към момента процесът е 

децентрализиран и всяка база за обучение сама 

обявява свободните длъжности за специализанти 

целогодишно. Изключение са само специалностите, 

при които не се сключва трудов договор 

(неклиничните специалности и специалностите за 
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обучение и належаща нужда от специализанти, които не 

могат да предприемат действия за сключване на трудови 

договори съгласно Наредба № 1, поради липса на финансов 

капацитет. От друга страна базите за обучение не трябва да 

се разглеждат само като обучаващи институции – на първо 

място те са лечебни заведения, които осъществяват 

дългосрочна кадрова политика за изграждане на лекарски 

екипи от професионалисти, сформирани от привлечени 

специалисти или обучени специализанти при тях. В тази 

връзка следва да се очаква, че в своята масовост базите за 

обучение ще изчерпят финансовия си капацитет, а от там и 

възможностите си за приемане на специализанти по 

настоящия ред. Считат, че с предлаганата от тях промяна ще 

се постигне осигуряване на достъп до специализация на по-

голям брой дипломирани специалисти, адекватно 

финансиране, облекчаване тежестта за базите за 

практическо обучение и увеличаване на търсения краен 

продукт - специалисти, които ще прилагат своя труд на 

територията на Република България. Предлагат следния 

модел: 1. Министърът на здравеопазването и министърът на 

образованието регламентират дейностите по провеждане на 

обучението за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 2. Министърът на здравеопазването и 

министърът на образованието и науката утвърждават 

единни държавни изисквания за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването, за всяка 

специалност от номенклатурата на специалностите. 3. 

Висшите училища планират, организират, регистрират, 

провеждат и контролират обучението за придобиване на 

специалност на медицински специалисти с висше 

образование по специалностите от професионални 

направления "Медицина", "Дентална медицина", 

"Фармация" и "Здравни грижи" и на немедицински 

специалисти с висше образование. 4. Висшите училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекари по дентална медицина), при които базите за 

обучение подават предложенията си за места на 

висшите училища. Процесът на започване на 

специализация съгласно предложението на МУ – 

Варна ще се утежни и поради сключването на 

договор за финансиране, освен договор за обучение. 

Договорът за обучение, сключван по реда на 

отменената Наредба № 34 от 2006г. за придобиване 

на специалност в системата на здравеопазването не 

защитаваше в достатъчна степен правата и 

интересите на специализантите, което беше и една от 

основните причини за концептуална промяна в реда 

и условията за специализация, залегнали в Наредба 

№ 1. Обучението по клинични специалности се 

осъществява въз основа на трудов договор, което 

гарантира в най-пълна степен правата и 

задълженията на специализанта, включително 

получаване на адекватно трудово възнаграждение. 
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изготвят учебни програми по специалности, съобразно 

единните държавни изисквания. 5. Висшите училища 

сключват договори с одобрени бази за практическо 

обучение. 6. Базите за практическо обучение са лечебни 

заведения, одобрени от министъра на здравеопазването за 

извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за 

лечебните заведения. 7. Базите за практическо обучение 

провеждат практическото обучение за придобиване на 

специалност, въз основа на договор сключен с висшето 

училище и договор сключен със специализанта. 8. 

Обучението за придобиване на специалност се извършва 

при осигурено, договорено финансиране. Финансиращите 

страни могат да бъдат: a. Министерство на 

здравеопазването/Министерство на образованието и 

науката; b. Държавни, областни или общински 

администрации; c. Лечебни заведения; d. Юридически или 

физически лица (допустимо е самофинансиране). 9. 

Дефинират се две групи специализанти: a. Вътрешни - лица, 

с трудово-правни отношения с базата за обучение (включва 

докторанти, зачислени в редовна докторантура към 

съответните акредитирани бази); b. Външни - лица без 

трудово-правни отношения с базата за обучение към 

момента на определяне на обучителния капацитет. 10. 

Обучителния капацитет на базата се определя като 

съотношение специалист с над 5 годишен клиничен стаж 

към трима външни специализанти. 11. Базите за 

практическо обучение подават информация към висшето 

училище за своя максимален свободен капацитет за 

обучение като брой места по специалности за външни 

специализанти. (Приложение 1 – схема) 
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12. Финансиращата страна подава информация към 

висшето училище за броя на местата, за които е осигурено 

финансиране със съответните условия. 13. Висшите 

училища поддържат непрекъсната информация на интернет 

страниците си за броя на наличните свободни места за 

специализация по специалности и по бази, като посочват 

осигуреното финансиране и условията на финансиращата 

страна, стойността на таксата за обучение по специалности 

и образец на договор за финансиране. 14. Конкурс се 

провежда за местата с финансиране от Министерство на 

здравеопазването/Министерство на образованието и 

науката и от държавните, областни или общински 

администрации. 15. След провеждане на конкурса 

оставащият свободен капацитет на базите за обучение се 

заема целогодишно от лица с осигурено финансиране от 

лечебни заведения и от юридически или физически лица 

(допустимо самофинансиране) до неговото изчерпване. 16. 

Вътрешните лица (редовни докторанти) се зачисляват като 

специализанти, след проведен конкурс, по ред и условия 

определени от съответната база за практическо обучение. 

Те не заемат свободния капацитет на базата за обучение. 17. 
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Министърът на здравеопазването и министърът на 

образованието и науката утвърждават образец на договор за 

финансиране. 18. Финансирането на специализацията 

включва: a. Финансиране на практическо обучение – 

стойността се определя от базата за обучение и се одобрява 

от МЗ; b. Финансиране на теоретично обучение – 

стойността се определя от висшето училище и се одобрява 

от МЗ; c. Персонално финансиране на специализанта, 

включващо месечно възнаграждение, осигуровки, 

застраховки, които се уреждат като размер в договора с 

финансиращата страна. 19. Финансиращата страна сключва 

договор за финансиране с висшето училище, базата за 

обучение и специализанта. В договора за финансиране се 

договарят условията и реда за финансиране и провеждане 

на обучението и се уговарят условия за задължение към 

финансиращата институция на специализанта след 

приключване на обучението. (Приложение 2 – схема)  

 
20. Специализантите (вътрешни и външни) могат да бъдат 

бенефициенти и на частично външно финансиране по 

европейски или национални програми. 21. Броят на 

приетите специализанти не може да надвишава 

максималния обучителен капацитет на базата за 
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практическо обучение по специалността. 22. Базата за 

практическо обучение сключва договор за обучение с 

класирания кандидат, след осигурено финансиране на 

практическото обучение въз основа на сключения договор 

за финансиране. 23. Висшето училище зачислява 

специализанта след проведено класиране и осигурено 

финансиране на теоретичното обучение въз основа на 

сключения договор за финансиране. 24. Таксите са в размер 

съобразно насочеността на специалността, която може да 

бъде: терапевтична, хирургична, клинико-диагностична, 

друга, за лица с професионална квалификация „лекар по 

дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, от 

професионално направление „Здравни грижи“, с 

немедицинско образование. 25. Стажът по договора за 

обучение, сключен между специализанта и базата за 

практическо обучение се признава за трудов стаж по 

специалността. 26. Редовните докторанти могат да 

провеждат специализация към съответното висше училище 

в неговите бази за обучение и се считат за вътрешни 

специализанти. В тези случаи докторантите сключват 

договор за обучение с базата за практическо обучение и се 

освобождават от заплащане на такси за обучение. 27. 

Специализацията може да бъде временно прекъсвана, като 

срокът на обучение се удължава със срока на прекъсването. 

28. След приключване на обучението за придобиване на 

специалност базата за обучение писмено уведомява 

висшето училище за това. 29. В срок до един месец от 

писменото уведомяване от базата за приключване на 

обучението, специализантът е длъжен да подаде във 

висшето училище документи, удостоверяващи успешно 

приключено обучение. Датата на подаване на документите 

се приема за край на обучението за придобиване на 

специалност. 30. В срок до една година от края на 

обучението специализантът е длъжен да се яви на държавен 
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изпит за специалност. 31. В срок до 5 години от края на 

обучението специализантът е длъжен да придобие 

специалност. 32. Специализацията се прекратява при 

неспазване на едномесечния срок за подаване на 

документи, на едногодишния срок за явяване на държавен 

изпит и на петгодишния срок за придобиване на 

специалност. След прекратяване на специализацията 

проведеното обучение не се признава в случай на нова 

специализация. 33. Специалност в системата на 

здравеопазването се придобива след изпълнение на 

учебната програма и успешно положен практически и 

теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия в състав, 

определен със заповед на ректора на висшето училище, 

което го е регистрирало и издало книжката за 

специализация. 34. В случай че в определената изпитна 

комисия са включени външни за висшето училище лица, 

същите са длъжни да представят копия на свидетелства за 

призната специалност, копия на документи, 

удостоверяващи, че лицата заемат академична длъжност 

"доцент" или "професор" или притежават научна степен 

"доктор на науките". 35. За всяка изпитна сесия ректорът на 

висшето училище със заповед определя изпитна дата, като 

се посочват мястото, датата и часът на провеждане на всеки 

изпит. 36. Разходите, свързани с участие на членовете на 

изпитната комисия в държавния изпит за специалност се 

поемат от висшето училище, което издава заповедта за 

определяне на състава на изпитните комисии. 

Във връзка с предложения проект за изменение и 

допълнение на настоящата наредба, до приемане на по-горе 

предложения концептуален модел, представят 

предложенията на Медицински университет – Варна за 

промени в него: 

2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 да се направи допълнение, при което 

разпоредбата придобива следния вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приема 

се по принцип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приема се предложението висшето училище да 

потвърждава изпълнението на учебната програма и 
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„1. сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, 

ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време с база 

за обучение по съответната специалност на длъжност за 

специализант, посочена в чл. 17, ал. 1. Договорът е със срок 

до изпълнението на учебната програма и индивидуалния 

учебен план, потвърдено от висшето училище в сроковете 

по чл. 34, ал. 1, т.1, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3;“ 

Мотиви: В случай че в сроковете през март или октомври 

при допускането до държавен изпит за специалност се 

установи неизпълнение на учебната програма, 

специализантът, чийто трудов договор е прекратен преди 

месеци ще е принуден да търси нова база на длъжност 

лекар-специализант, за да довърши даден модул (понякога 

и за 2 седмици). Това ще доведе до по-голям брой 

недопуснати лица до държавния изпит.  

3. В чл. 15, ал. 5 да се направи допълнение, при което 

разпоредбата придобива следния вид: 

(5) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се 

провеждат пред комисия, определена със заповед на 

ръководителя на базата за обучение, която се състои от най-

малко двама членове. Ректорът на висшето училище, 

регистрирало специализанта или определено от него 

длъжностно лице утвърждава списък от специалисти, които 

могат да бъдат включвани в комисиите.  

Мотиви: Съгласуването на предложения, постъпили от 

различни бази и по различни специалности и издаването на 

индивидуален административен акт за всяко предложение 

или изменение, ще ангажира твърде много висшите 

училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуалния учебен план, тъй като преценката за 

това, дали учебната програма е изпълнена в 

съответствие с изискванията на наредбата, е в 

правомощията на висшето училище, регистрирало 

специализанта. Посочва се, че това потвърждаване 

става при допускането на специализанта до държавен 

изпит, което е по-общата и всеобхватна 

формулировка от посочването на сроковете по чл. 34, 

ал. 1, т. 1 на Наредба № 1, с което на практика се 

постига предложеното от МУ – Варна. 

 

 

 

 

 

3. С проекта на наредба правото да определя 

комисиите за колоквиумите е предоставено на 

ректора на висшето училище, регистрирало 

специализанта или определено от него длъжностно 

лице, тъй като висшето училище, като институция, 

която организира, регистрира, провежда и 

контролира теоретичното обучение за придобиване 

на специалност, следва да има възможност за контрол 

при провеждането на колоквиумите като форма на 

изпитване. По тази причина не се приема 

предложението колоквиумите да се провеждат пред 

комисия, определена със заповед на ръководителя на 

базата за обучение, тъй като базата за обучение 

провежда практическото обучение. Съгласно 

предвидения ред ректорът има право да утвърди 

специалистите, които могат да бъдат включвани в 

комисиите, каквото е предложението на МУ – Варна, 

но няма да е необходимо и ръководителят на базата 

за обучение за издава заповед въз основа на заповедта 
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4. Чл. 16 да придобие следния вид: 

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на специалността 

"Обща медицина" се провежда съобразно учебната 

програма за срок три години, от които теоретично обучение 

– 12 месеца, и практическо обучение – 24 месеца.  

(2) Практическото обучение по ал. 1 се провежда в 

амбулатория за първична медицинска помощ под 

методичното ръководство на лекар от амбулатория за 

първична медицинска помощ, акредитирана за обучение по 

"Обща медицина".  

(3) Теоретичното обучение по ал.1, може да се провежда в 

редовна или дистанционна форма. 

Мотиви: Предлагат обучението да се съобрази с реалната 

ангажираност на специализиращите – действащи 

общопрактикуващи лекари (ОПЛ). Достъпното обучение 

ще доведе до своевременното приключване на 

специализациите на значителен брой ОПЛ-та и успешното 

придобиване на права на специалисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приема 

се частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ректора. 

4. Предложението за увеличаване 

продължителността на теоретичното обучение по 

Обща медицина не се приема, тъй като от една страна 

задължително изискване на Директива 2005/36/ЕО е 

обучението по Обща медицина да е повече с 

практическа, отколкото с теоретична насоченост, а от 

друга страна не са посочени никакви мотиви, 

подкрепящи необходимостта от толкова голяма 

продължителност на теоретичното обучение. Следва 

да се отчете и фактът, че при останалите клинични 

специалности теоретичното обучение най-често 

варира в рамките на 1-3 месеца. Предлаганата ал. 2 не 

се приема, тъй като посочената в чл. 16, ал. 2 на 

Наредба № 1 продължителност на практическото 

обучение по специалност Обща медицина в лечебно 

заведение за болнична помощ, получило одобрение 

от министъра на здравеопазването за обучение и в 

амбулатория за първична медицинска помощ, 

получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“, 

е едно от минималните изисквания към обучението 

по Обща медицина, заложени в Директива 

2005/36/ЕО, което е задължително да бъде 

транспонирано в българското законодателство. 

Съответно то е транспонирано в чл. 16, ал. 2 на 

Наредба № 1. Аналогична е разпоредбата и в 

действащия текст на чл. 16, ал. 2 на Наредба № 1, 

аналогичен текст съществуваше и в отменената 

Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването (чл. 13, 

ал. 2). Следва да се има предвид, че ОПЛ по § 5 и 6 от 

ПЗР на ЗЛЗ (Обн. ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 

04.06.2019 г.) ще имат право да провеждат своето 
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5. В чл. 19, ал. 3 да се направи допълнение, при което 

разпоредбата придобива следния вид: 

(3) Лицата, придобили професионална квалификация по 

немедицинска професия в чужбина, могат да кандидатстват 

за обучение за придобиване на специалност след 

признаване на висшето им образование по реда на Закона за 

висшето образование, удостоверено с документа издаден от 

министъра на образованието и науката.  

Мотиви: С допълнението ясно ще се посочи коя 

институция следва да издава документа и препращането от 

НАЦИД на физически лица считат, че ще се преустанови, 

както и официални запитвания между институциите. 

6. В чл. 19, ал. 4 да се направи допълнение, при което 

разпоредбата придобива следния вид:  

(4) Владеенето на български език до степен, гарантираща 

възможността на гражданите на и на чужденците извън 

държава-членка на Европейския съюз, другите държави от 

Европейското икономическо пространство и Швейцария, 

придобили професионалната си квалификация в Република 

България, да се обучават за придобиване на специалност на 

български език, се установява при условия и ред, 

определени от висшето училище, а по военномедицинските 

специалности – от Военномедицинската академия. 

Мотиви: С писмо на МЗ изх. № 21-00-2/13.11.2009г. е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучение за придобиване на специалност Обща 

медицина по реда на Наредба № 15 от 02.08.2008г. за 

придобиване на специалност „Обща медицина” от 

общопрактикуващите лекари. Наредба № 15 се 

отнася само за лекари, разкрили амбулатория за 

първична медицинска помощ в срока по § 6, ал. 1, т. 

1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЛЗ, 

като тя предвижда облекчени условия и ред за 

специализация на ОПЛ. Приема се предложената ал. 

3 на чл. 16 от проекта. 

5. Конкретното посочване на орган, издаващ 

документа за признаване на висше образование не е 

предмет на Наредба № 1, а на Наредбата за 

държавните изисквания за признаване на придобито 

висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища, издадена 

на основание чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето 

образование. 

 

 

 

 

6. Установяването на владеенето на български език 

от чужденци извън тези по чл. 19, ал. 1 на наредбата 

е регламентирано в чл. 19, ал. 2, т. 1 от проекта на 

наредба. Посочената разпоредба е в съответствие с 

разпоредбата на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за 

здравето. Последната се прилага по отношение на 

всички чужденци, които не са граждани на държава - 

членка на Европейския съюз, другите държави от 

Европейското икономическо пространство и 

Швейцария, и които желаят да упражняват 

медицинска професия в Република България, 

включително при обучение за придобиване на 
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дадено указание, че за чужди граждани, кандидати да се 

обучават за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, които са приети и са завършили 

обучението си по медицина в българско висше училище на 

български език, не се прилага Наредба № 15/2005г. за 

установяване владеенето на български език и 

професионална терминология на български език от 

чужденците за упражняване на медицинска професия в 

България. Считат, че дипломата за висше образование, 

издадена от българско висше училище след преминато 

обучение на български или друг език, е гарант за 

правоспособен лекар, независимо от неговото гражданство, 

който може да започне професионалната си дейност 

веднага, без допълнително доказване на знания и 

компетентности по специализиран или общ български език. 

Висшите училища в учебните си програми по регулираните 

професии задължително включват и изучаване на 

български език за чуждестранните студенти. 

7. В чл. 20, ал. 3 да се създаде изречение второ:  

(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не 

повече от трима специализанти по клинични специалности. 

Изискването не се прилага за специализанти по Обща 

медицина. 

Мотиви: С направеното от тях предложение за промяна в 

обучението на специализантите по Обща медицина то ще се 

осъществява извън акредитирана амбулатория за първична 

медицинска помощ – база за обучение. Също така се 

забелязва нарастваща тенденция към търсенето на 

специализация по Обща медицина, но настоящите текстове 

на чл. 20, ал. 3 не позволяват на малкото практики (към МУ-

Варна 13 броя) да отпускат нови места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалност. Съответно изискването за владеене на 

български език и професионалната терминология на 

български език, установено по реда на Наредба № 15 

от 13.12.2005г., е задължително законово изискване 

към всички чужденци – граждани на трети държави, 

които упражняват медицинска професия в Република 

България, включително към тези, които са придобили 

професионалната си квалификация по медицинска 

професия в Република България (независимо от 

езика, на който са се обучавали). Предвид законовата 

регламентация на проверката на познанията по 

български език в тези случаи не е допустимо в 

подзаконов акт (какъвто е Наредба № 1) определяне 

на друг ред за проверка на познанията на български 

език. 

 

 

 

7. В проекта на наредба е конкретизирано, че 

изискването едно лице да е ръководител на не повече 

от трима специализанти, се отнася за клиничните 

специалности, каквато е и специалност Обща 

медицина. За нея не следва да се прави изключение, 

тъй като едновременното присъствие на повече от 

трима специализанти към един лекар в практика за 

първична медицинска помощ поставя под сериозно 

съмнение качеството на обучението. Важно е да се 

отбележи също, че в Наредба № 15 от 2008г. няма 

ограничение в броя на специализантите на един 

ръководител. По реда на Наредба № 15 

специализират ОПЛ с разкрита практика в срока по § 

6 от ПЗР на ЗЛЗ, по тази наредба следва да се 

обучават и ОПЛ по § 5 и 6 от ПЗР на ЗЛЗ (Обн. ДВ, 

бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.). Извън 
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8. В чл. 21 ал. 2 да придобие следния вид:  

(2) Условията и редът за провеждане на практическото 

обучение на специализантите за времето, за което се 

обучават в друго лечебно заведение или национален център 

по проблемите на общественото здраве, се определят в 

договор между базата за обучение на специализанта и 

приемащото лечебно заведение или национален център, а за 

специализантите по „Обща медицина“ – между висшето 

училище, което ги е регистрирало и приемащото лечебно 

заведение.  

Мотиви: При организиране на обучението по Обща 

медицина от страна на университетите има изградени 

традиции. Предлагаме да не се усложняват текстовете, 

вменявайки допълнителни договори, които отново ще 

гарантират същото обучение. 

9. В чл. 22 ал. 2 да придобие следния вид:  

(2) Ако висшето училище, в което е регистриран 

специализантът, не може да проведе част или цялото 

теоретично обучение, то се провежда в друго избрано от 

специализанта висше училище. 

Мотиви: В някои случаи теоретичното обучение не може 

да се раздели на части, а в други случаи то изцяло не може 

да се реализира. 

10. В чл. 22 ал. 4 да придобие следния вид:  

(4) Специализантът по ал. 2 е длъжен да представи 

писменото уведомление по чл. 46, ал. 3 във висшето 

училище, в което ще проведе частта от теоретичното 
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посочените специализанти по Обща медицина с 

разкрита практика за първична медицинска помощ не 

се наблюдава засилен интерес към обучение за 

придобиване на специалност Обща медицина. Дори и 

да се наблюдаваше обаче, това не би било основание 

за отпадане на изискване, гарантиращо в определена 

степен качество на обучението. 

8. В настоящата редакция на чл. 21, ал. 2 е 

възприето предложението на МУ – София, вх. № 21-

00-141/27.02.2019г. Целта на включването на базата 

за обучение по Обща медицина като страна по 

договора между висшето училище, регистрирало 

специализанта и приемащото лечебно заведение, е тя 

да бъде информирана, тъй като базата е работодател 

на специализанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. В практиката са налице случаи, когато 

специализанти, класирани на места, финансирани от 

държавата, се отказват от това свое право. Такива 

специализанти обаче притежават уведомление по чл. 
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обучение, която не може да бъде проведена във висшето 

училище, в което е регистриран. 

Мотиви: Предлагат да се използва задължителния 

документ за уведомяване на специализанта, че ще се 

финансира от държавата. 

11. Предложеният чл. 22в, ал. 1 от министерство на 

здравеопазването „Чл. 22в. (1) Приемът на специализанти – 

лекари по дентална медицина се извършва след проведен 

конкурс по ред, определен от висшето училище, съвместно 

с базата за обучение по чл. 22а, ал. 2.“ да придобие следния 

вид: 

„Чл. 22в. (1) Приемът на специализанти – лекари по 

дентална медицина се извършва след проведен конкурс по 

ред, определен от висшето училище.“ 

Мотиви: Базите за обучение по чл. 22а, ал. 2 

(акредитирани/одобрени лечебни заведения за обучение) и 

висшите училища имат право да сключват договор за 

провеждане на обучение. На практика в процеса на 

договаряне двете страни обсъждат своите виждания и за 

приема на специализанти, и когато те са приемливи, се 

пристъпва към сключване на договор. Считат, че текстът 

трябва да остане опростен поради изпълнението на 

замисъла още на ниво сключване на договор. В допълнение 

може да се отбележи, че е възможно всяка база да има 

различна концепция за приема на специализанти по 

дентални специалности. От организационен характер 

трябва да се изпълнят следните стъпки: всяка база трябва да 

изпрати желаните условия за конкурсната процедура; 

получените указания трябва да са ясни и изпълними; следва 

да се изменят правилата за класиранията на Академичен 

съвет; след приемането им да се обявят принципно на 

интернет страницата на ВУЗ-а и да се дообяснят при 

обявяване на конкретен конкурс. Очакват да настъпят 

проблемни ситуации, ако базите желаят да променят често 
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46, ал. 3 на Наредба № 1. Издаването на предвидения 

в чл. 22, ал. 4 документ от висшето училище ще 

отразява актуалния статут на специализанта. 

 

 

11. Когато лечебно заведение по чл. 5, ал. 2, т. 2 е база 

за обучение по специалности за лица с 

професионална квалификация „лекар по дентална 

медицина“, е необходимо то също да участва в 

определянето на начина на подбор на специализанти, 

които ще провеждат в него практическото си 

обучение. Посочените затруднения от 

организационен характер, касаещи недостатъчно 

време за организиране на конкурс и повече 

необходимо време за класиранията, могат да бъдат 

преодолени, като висшето училище определи 

срокове за организиране на конкурсите и за 

осъществяване на класирането, съобразени с 

необходимото време за техническа обработка. 

Наредбата не поставя задължителни срокове, в които 

висшето училище следва да организира конкурса и 

класирането. 
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условията си или не достигне времето да организират 

всичко за плануван конкурс. Класирането вече няма да е 

едно, т.к. няма да се работи с еднакъв критерий. Възможно 

е да се изготвят дори 6 отделни класирания (например: едно 

лице да подаде 6 броя документи със съответни такси за 

Орална хирургия и да участват в 6 броя класирания). Налага 

се следният извод: увеличаване на финансовата тежест на 

кандидатите; утежняване на администрирането на 

конкурсите относно правилата; по-голям брой класирания, 

което ще изисква повече време; класиранията се 

усложняват, с което се увеличава и вероятността за 

неразбиране и съмнения от страна на кандидатите. 

12. В чл. 25 ал. 6 да придобие следния вид:  

(6) Когато специализант прекрати обучението си за 

придобиване на специалност в една база, но в срок до един 

месец го продължи в друга база, която има договор с 

висшето училище, в което е регистриран, ректорът на 

висшето училище не издава заповед за прекратяване на 

обучението по ал. 4, а издава заповед за продължаване на 

обучението за което уведомява заинтересованите страни и 

Министерството на здравеопазването за промяната по реда 

на чл. 8, ал. 4. 

Мотиви: Предлагат за по-голяма яснота на двете бази, 

лицето, ВУЗ и МЗ да се издава заповед за продължаване. 

 

13. Чл. 27, ал. 3: 

(3) Специализантът има право да продължи своето 

обучение за придобиване на специалност по реда на тази 

наредба в друга база за обучение.  

Мотиви: Предлагат да се доуточни кой е този ред за 

продължаване или къде е разписан. 

 

14. Подкрепят замисъла специализантите да бъдат 

допускани до редовните сесии, като са изпълнили 
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12. В разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от проекта е 

регламентирано, че ректорът не издава заповед за 

прекратяване на обучението. В този случай е 

достатъчно висшето училище, регистрирало 

специализанта, да отрази промяната в 

обстоятелствата по провеждане на обучението за 

придобиване на специалност (промяната на базата за 

обучение – прекратяването на обучението в едната 

база и продължаването му в друга база). Не е 

необходимо издаване на заповед за продължаване на 

обучението от ректора (при започване на обучението 

по клинични специалности ректорът също не издава 

заповед за зачисляване или регистриране). 

13. Редът за провеждане на обучението за 

придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването е регламентиран в Наредба № 1. 

Съответно текстът в чл. 27, ал. 3 на наредбата, че 

специализантът може да продължи обучението си 

„по реда на тази наредба“, недвусмислено показва, че 

редът е този, който е регламентиран в Наредба № 1. 

14. Ако се приеме предложението, 

специализантите, приключващи специализацията си 
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съответната учебна програма и след срока за подаване на 

документите през февруари, съответно септември, но 

разписаният отделен ред за тези случаи не може да се 

реализира в такива срокове, поради което предлагат всички 

допълнителни текстове да отпаднат. Предлагат 

разширената възможност да залегне само в чл. 28 и чл. 33, 

ал. 3, както следва: 

„Чл. 28. До държавен изпит за специалност се допускат 

специализантите, които са изпълнили съответната учебна 

програма и индивидуален учебен план съгласно 

изискванията на наредбата в срок до 1 април за изпитната 

сесия през май и в срок до 1 ноември за изпитната сесия 

през декември. Преценката за това, дали учебната програма 

е изпълнена в съответствие с изискванията на наредбата, се 

извършва при условия и по ред, определени от висшето 

училище, регистрирало специализанта и издало книжката 

за специализация.“ 

В чл. 33 да се направи допълнение, при което 

разпоредбата придобива следния вид: 

„(3) Към заявлението за допускане до държавен изпит се 

прилагат следните документи:  

1. книжка за специализация;  

2. документ, издаден от базата за обучение, 

удостоверяващ изпълнението на учебната програма, 

включително извършените операции, манипулации и 

други, когато съгласно учебната програма се изисква 

изпълнението на определен брой медицински дейности;  

3. удостоверения за преминатите модули или раздели от 

учебната програма, които са проведени извън базата за 

обучение;  

4. удостоверения за проведеното теоретично обучение;  

5. атестат от ръководителя на специализанта за 

практическата дейност, реализирана по време на 

обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

през април или ноември, ще са принудени да 

изчакват 7-8 месеца до следващата сесия, което е 

неблагоприятно за тях. По тази причина в проекта на 

наредба е предвидено облекчение за тях при 

допускането им до държавен изпит за специалност, 

като е регламентиран редът, по който те да бъдат 

допускани до държавен изпит. Важно е да се има 

предвид, че специализантите сами решават на коя 

изпитна сесия да се явят, те не са задължени да се явят 

на първата възможна сесия. Съответно в проекта на 

наредба за тези специализанти е дадена възможност, 

а не задължение, да се явят съответно на майска или 

декемврийска сесия. Това означава, че не всички 

специализанти, приключващи обучението си в 

посочения срок, ще се явяват на първата възможна 

сесия, което от своя страна не би затруднило висшите 

училища поради неголемия брой на тези кандидати. 

Посоченото, че ВУ са допускали до изпит с 

изпълнена програма след срока на подаване на 

документите, без да е имало ред и срокове за това, не 

е основание да не се създадат нормативно 

регламентирани ред и срокове. Напротив, именно 

защото практиката налага, е необходимо посоченият 

ред и срокове да бъдат регламентирани. Важно е да 

се отбележи, че ако до 30 април или съответно до 30 

ноември не са подадени от специализанта всички 

необходими документи, съответно висшето училище 

не е взело решение за допускане или недопускане на 

специализанта, той/тя няма да може да се яви 

съответно на майска или декемврийска сесия. Тъй 

като отпада ограничението в броя на изпитните 

комисии, считаме, че председателите ще бъдат 

облекчени при определянето на изпитните дати. 

Сроковете, в които те трябва да определят изпитни 
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списък с придобитите от специализанта компетентности и 

умения, и крайна дата до която е изпълнена или предстои 

да бъде изпълнена учебната програма.  

6. декларация от специализанта за предоставяне в 

тридневен срок от издаването на удостоверението за 

преминато обучение, което е предстояло да бъде 

приключено към датата посочена в атестата.  

(4) При установяване на непълнота на документите 

висшето училище изисква от специализанта предоставяне 

на необходимите документи, доказващи изпълнението на 

учебната програма. В случай, че в указания срок не бъде 

предоставено удостоверението по ал. 3, т. 6, 

специализантът не се допуска до държавен изпит, за което 

в тридневен срок висшето училище уведомява 

министерството на здравеопазването.“ 

Мотиви: Проблемната ситуация ще настане не от броя на 

специализантите, а от реда и сроковете, които се предлагат 

да се въведат. Трябва да се отбележи, че и до сега ВУЗ са 

допускали до изпит с изпълнена програма след срока на 

подаване на документите, без да е имало регламентиран 

отделен ред и срокове за това. Хронологично представят 

заложените срокове за онагледяване на ситуацията за 

майска сесия: 

1/ В срок до 20 март ВУЗ изпраща до МЗ списък на 

допуснатите и списък с предстоящите да приключат 

обучение до 30 април; 

2/ В срок до 5 април ВУЗ уведомява председателя за 

допуснатите и предстоящите да завършат до 30 април; 

3/ В срок до 10 април председателите уведомяват ВУЗ за 

датите за изпит. (след 5 календарни дни отговор е 

нереалистично; през 2019г. 2та дни са събота и неделя); 

4/ В срок до 15 април ВУЗ уведомява специализантите за 

дата на изпита (5 календарни дни са възможни за 

уведомяване, но само ако датите са налични; дори и МЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дати и към момента са кратки, но няма обективна 

възможност за удължаване на сроковете. С цел 

оптимизиране на процедурата по допускане до 

държавен изпит се намалява на 5 дни предвиденият 

10-дневен срок, в който специализантите, на които 

предстои да завършат обучението си до 30 април (за 

изпитната сесия през май) и до 30 ноември (за 

изпитната сесия през декември), трябва да подадат 

във висшето училище финалните документи (по чл. 

33, ал. 3 на наредбата). Така висшето училище ще 

бъде облекчено в работата си по обработка на 

постъпилите документи от тези специализанти. 
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изпитва сериозно затруднение в този срок да изпрати 

всички дати към ВУЗ, тъй като на председателите им е 

нужно повече време за организиране и отговор); 

5/ Пример: Специализант приключва на 30 април; 

6/ В срок до 10 дни от приключването на обучението, но 

не по-късно от 30 април специализантът подава във ВУЗ 

финални документи (ако приключва на 30 април вкл. 

документите следва да се издадат следващия работен ден 

най-рано - 2 май); 

7/ ВУЗ взема решение за допускане в срок до 30 април; 

8/ В 7-дневен срок, но не по-късно от 30 април ВУЗ 

уведомява МЗ за допускането или недопускането на 

кандидата; 

9/ ВУЗ изпраща документите до председателите до 20 

април за допуснатите и до 30 април за приключилите до 30 

април. 

Важно: Създава се заблуда, че специализантите, които 

приключват след 20 април ще могат да се възползват от 

срока от 10 дни за подаване на финалните документи. Ако 

на специализанта е дадена възможност от 10 дни да донесе 

финалните документи до ВУЗ, то на ВУЗ-а е отреден 1 ден 

(30 април) за: 

-приемане и разглеждане на документите;  

-уведомяване на специализанта при непълнота;  

-събиране на комисията (сформирана в МУ-Варна) и 

решение за допускане/недопускане до държавен изпит;  

-уведомяване на МЗ за допускането или недопускането;  

- изпращане на документите до председателите.  

Указаните срокове са календарни, а работните дни се 

намаляват и с Великденските празници в края на април. Ако 

30 април е събота или неделя, всичко трябва да се случва 

през първия работен ден от май, което МЗ не допуска. Не 

на последно място трябва да се отбележи, че експертното 

мнение на четирите медицински ВУЗ-а е, че отделите по 
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СДО ще бъдат затруднени, видно от попълнената справка 

за отразяване на предложенията, получени в рамките на 

обществените консултации по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за 

придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, публикуван в сайта на МЗ на 

30.01.2019г.: МУ-София: т. 6 и т. 14; МУ-Пловдив: т. 23 и т. 

24; МУ-Варна: т. 14; Тракийски университет, МФ: от т. 2 до 

т. 8.  

15. Предлаганият от МЗ чл. 34, ал. 1 да отпадне, като 

остане непроменен от настоящата наредба, а ал. 2 да бъде 

допълнена, както следва: 

„Чл. 34. (1) Висшите училища и Военномедицинската 

академия:  

1. изпращат в Министерството на здравеопазването в срок 

до 20 март за изпитната сесия през май и в срок до 20 

октомври за изпитната сесия през декември списък на 

допуснатите до държавен изпит специализанти по 

съответните специалности и списък на специализантите по 

чл. 33, ал. 5; 

2. уведомяват Министерството на здравеопазването в 7-

дневен срок, но не по-късно от 30 април за изпитната сесия 

през май, съответно 30 ноември за изпитната сесия през 

декември за решението си за допускане или недопускане на 

специализантите по чл. 33, ал. 5; 

3. разпределят допуснатите до държавен изпит 

специализанти и специализантите по чл. 33, ал. 5 по 

комисиите за държавен изпит; 

4. уведомяват председателите на изпитните комисии за 

броя на допуснатите до държавен изпит специализанти и 

броя на специализантите по чл. 33, ал. 5, разпределени в 

тяхната комисия в срок до 31 март за изпитната сесия през 

май и в срок до 31 октомври за изпитната сесия през 

декември; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Изпращането на списък на допуснатите до 

държавен изпит специализанти и списък на 

специализантите по чл. 33, ал. 5 на проекта няма да 

затрудни висшите училища, тъй като списъците ще 

се различават само по датата на приключване на 

обучението и на практика ще се подават в един файл. 

Към настоящия момент процесът по определянето на 

държавните изпитни комисии не може да бъде 

децентрализиран с изменение на Наредба № 1 (т.е. 

комисиите да бъдат определяни със заповед на 

ректора на висшето училище), тъй като Законът за 

здравето регламентира, че те се определят от 

министъра на здравеопазването. В проекта на 

наредба обаче е предвидено да отпадне 

ограничението комисиите за държавен изпит за 

специалност да са не повече от две, с което ще се 

създаде практическа възможност за 

децентрализиране на държавните изпити за 

специалност. Утвърждаването на повече комисии по 

специалностите, по които има достатъчно 

предложени хабилитирани лица, от една страна ще 

създаде повече възможности за висшите училища в 

избора им на комисии, в които да разпределят 

допуснатите специализанти, а от друга ще облекчи 

председателите на изпитните комисии. Важно е да се 
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5. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа 

на провеждане на изпитите в срок до 15 април за изпитната 

сесия през май и в срок до 15 ноември за изпитната сесия 

през декември; 

6. изпращат на председателите на изпитните комисии 

извлечение от заповедта на министъра на здравеопазването 

за съответната комисия за държавен изпит за специалност, 

документите на допуснатите специализанти и изпитен 

протокол за всеки от тях в срок до 15 април за изпитната 

сесия през май и в срок до 15 ноември за изпитната сесия 

през декември, а за допуснатите специализанти по чл. 33, 

ал. 5 – в срок до 30 април за изпитната сесия през май, 

съответно до 30 ноември за изпитната сесия през декември.  

(2) Ако бъде установено, че специализант по ал. 1, т. 1 или 

2 е допуснат до държавен изпит в несъответствие с 

изискванията на наредбата, Министерството на 

здравеопазването в срок не по-късно от 31 март уведомява 

за това висшето училище или Военномедицинската 

академия. До отстраняване на несъответствието 

специализантът не се допуска до държавен изпит. 

(3) Председателите на изпитните комисии изпращат във 

висшите училища, а по военномедицинските специалности 

– във Военномедицинската академия, определените от тях 

изпитни дати в срок до 5 април за изпитната сесия през май 

и в срок до 5 ноември за изпитната сесия през декември.“ 

Мотиви: 1. Не се налага създаване на процедури за 

допълнително допуснатите специализанти. Считат, че 

както и до момента един списък, съдържащ ясни данни и за 

случаите на допуснати след датата на подаване на 

документите до държавен изпит, е достатъчно 

информативен.  

2. С допълнението, което правят в чл. 33, ал. 4, 

информацията само в случай на недопускане до държавен 

изпит ще бъде получавана в МЗ в много по-ранни срокове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отбележи, че посоченият текст не е подвеждащ. В 

мотивите ясно е посочено, че повече комисии ще се 

утвърждават по специалностите, по които има 

достатъчно предложени хабилитирани лица (именно 

това е обективната възможност за утвърждаване на 

повече комисии). Оперативната дейност по 

разпределянето на допуснатите до държавен изпит 

специализанти по комисиите за държавен изпит и 

определянето на изпитни дати следва да се извършва 

от висшите училища съобразно тяхната 

компетентност, а не от Министерството на 

здравеопазването, тъй като това не кореспондира с 

вменените от Закона за здравето функции на 

министъра на здравеопазването по планиране, 

координиране и контрол на дейностите по 

провеждане на обучението за придобиване на 

специалност. Висшите училища няма да бъдат 

сериозно натоварени при изпълнението на 

посочените дейности, тъй като експертният им 

потенциал е по-голям от този на Министерството на 

здравеопазването, което до момента осъществяваше 

тази дейност и за шестте висши училища, обучаващи 

специализанти в системата на здравеопазването 

(което допълнително забавяше и затрудняваше 

процеса). Съгласно изменението всяко висше 

училище ще разпределя само допуснатите от него до 

държавен изпит специализанти, чиито брой е много 

по-малък от допуснатите до държавен изпит 

специализанти в страната, които до момента бяха 

разпределяни от Министерството на 

здравеопазването. Действително ще са налице 

случаи, когато председателите на държавни изпитни 

комисии ще трябва да контактуват с всички висши 

училища, ако те са допуснали специализанти по 
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от настоящото предложение.  

3. Предлаганият вариант може да намери приложение 

само при децентрализация на целия процес, като се започне 

от определянето на държавните изпитни комисии със 

заповед на ректорите на висшите училища. 

Разпределението по комисии за държавен изпит, 

уведомяването на председателите на комисиите за 

допуснатите специализанти и отговорите на 

председателите на комисиите за дати, място и час на 

провеждане на изпитите не трябва да се променя спрямо 

досегашния ред: Съпътстващите дейности по допускане на 

специализантите до държавен изпит са едни от най-важните 

и трудоемки дейности, натоварващи в кратки срокове 

висшите училища, занимаващи се в областта на 

следдипломното обучение. Възлагане на допълнителни 

дейности към университетите в този период ще 

компрометира процедурите и успешното реализиране на 

държавните изпити. В оперативен план трябва 

задължително да се отбележи, че в сериозно затруднение 

ще се окажат председателите на изпитните комисии, които 

ще получават по различно време запитвания и информация 

за допуснатите лица от 6 различни висши училища и ще 

трябва да връщат информация, като най-вероятно ще 

пренареждат графика си неколкократно. Същността на 

дейността по разпределението на кандидатите, зависи само 

от броя на специалностите, които се дублират за различните 

ВУЗ с много леки отклонения, а не зависи от броя на 

специализантите. Това води до извода, че „по-големият 

експертен потенциал на ВУЗ-те“ няма да окаже никакво 

положително въздействие върху дейността, която се е 

вършела досега успешно от МЗ. 

4. Във връзка с мотивите на МЗ: „С цел децентрализиране 

на държавните изпити за специалност (аналогично на 

държавните изпити във висшето образование за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дадена специалност в една и съща сесия, но броят на 

тези висши училища е шест. Следва да се има 

предвид, че не всички от тях са регистрирали 

специализанти по всички специалности. Така че дори 

когато председателите ще трябва да контактуват с 

всички висши училища, това не би могло да ги 

затрудни в съществена степен предвид броя на 

висшите училища и броя на сесиите годишно (две). 

Предвидената възможност в чл. 34, ал. 2 на практика 

е със срок до явяването на специализанта на 

държавен изпит, по тази причина не се приема 

предложеният срок до 31 март. В практиката са 

налице случаи, когато се установява след 

предложената дата, че даден специализант е 

допуснат до държавен изпит в несъответствие с 

нормативната уредба. 
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придобиване на професионална квалификация по 

медицинска професия) в проекта на наредба е предвидено 

да отпадне ограничението комисиите за държавен изпит за 

специалност да са не повече от две.“ следва да се отбележи, 

че новият текст е подвеждащ: „По всяка специалност се 

утвърждават по възможност най-малко две комисии, като 

всяка се състои от не повече от 10 души.“ Не става ясно 

каква е тази възможност, и по какви критерии МЗ ще 

определят наличието на тази възможност. Считат, че 

текстът не гарантира, че ще се определят толкова комисии, 

колкото поискат ВУЗ-те. Не откриват и в последните 

текстове желаната децентрализация при определянето на 

държавните комисии, каквото е предложението на 

Медицински университет-Варна. 

5. Необходимо е ВУЗ и съответно кандидатът за държавен 

изпит да имат яснота всичко ли изпълнено и след 

проверката на МЗ. Във връзка с това следва да се въведе 

конкретен срок за уведомяване на ВУЗ от страна на МЗ в 

случаите на установени несъответния съгласно ал. 2 на чл. 

34.  

16. Подкрепят замисъла да бъде определен цифров 

размер на таксата за обучение, с което ще се получи по-

голяма яснота за специализантите, но не считат за 

целесъобразно таксата да бъде вписана в действащата 

наредба. Предлагат тази такса да бъде определяна с 

решение на Академичния съвет на висшите училища, 

регистрирали специализанта и да бъде обвързана с 

минималната работна заплата за страната. По този начин 

таксите ще могат да бъдат предвидени в бюджета на 

висшето училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Обвързването на таксите за обучение, които са 

стабилни във времето, с минималната работна 

заплата за страната, при която се отчита значителна 

динамика, не е целесъобразно, тъй като 

увеличаването на минимална работна заплата за 

страната не води до необходимост от увеличаване на 

таксите за обучение. За периода от влизане в сила на 

Наредба № 1 на 31.01.2015г. до настоящия момент 

минималната работна заплата се е повишила от 360 

лв. на 560 лв., което е над 55% увеличение. 

Съответно аналогично увеличение се наблюдава и в 

максималния размер на таксите за обучение, което не 

е обективно обосновано и води до непредвидимост 

на разходите за обучение. Именно по тази причина в 
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17. В чл. 40 да се създаде ал. 4, както следва: 

(4) За извършваните административни дейности, се 

заплаща ежегодна такса определена от висшите училища.  

Мотиви: Висшите училища администрират процесите, 

свързани със специализацията и следва разходите, свързани 

с тези процеси да бъдат възстановявани. Съгласно Закона за 

висшето образование издръжката от МОН на обучението 

във ВУЗ се разчита на база студент и докторант. Въпреки че 

ВУЗ изпълнява предмета си на дейност, относно 

специализантите, не получава издръжка от МОН или МЗ (в 

частните случаи за места финансирани от държавата се 

заплаща само таксата за теоретично обучение). 

Следователно всички разходи (за материални и човешки 

ресурси), свързани с администрираните дейности трябва да 

бъдат възстановявани. Нашето предложение не натоварва 

държавния бюджет, а само заинтересованите страни – 

базата или специализанта. 

18. § 23, ал. 2 да се промени, както следва: 

„(2) Специализантите, приети по реда на тази наредба, 

които се обучават за придобиване на специалност „Обща 

медицина“, могат да:  

1. довършат обучението си по реда и при условията, при 

които са приети;  

2. продължат обучението си по реда на тази наредба в срок 

до 31.12.2019г., като сключат договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 

в 7-дневен срок от сключването на договора подадат във 

висшето училище, което ги е регистрирало, заявление за 

прекратяване на обучението въз основа на заповед на 

ректора. В 14-дневен срок от прекратяване на обучението 

 

 

 

 

 

17. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекта на наредба изразяването на максималния 

размер на таксата за теоретично и практическо 

обучение като процентно съотношение спрямо 

минималната работна заплата за страната е заменено 

с числова стойност. 

17. Извършваните административни дейности, 

свързани с обучението за придобиване на 

специалност, са свързани с предмета на дейност на 

висшите училища и за тях не следва да се заплаща 

отделна такса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Не е необходимо ограничаване във времето на 

правото на специализантите по Обща медицина да 

сключат договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 на наредбата. От 

разпоредбата на § 23, ал. 2 е ясно, че тя касае само 

специализантите, приети по реда на Наредба № 1. 

Няма пречка договорът по чл. 11, ал. 1, т. 1 на 

наредбата да бъде сключен с база за обучение, 

различна от досегашната база на специализанта. 
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въз основа на заповед на ректора висшето училище писмено 

уведомява за това Министерството на здравеопазването.“ 

Мотиви: Необходимо е да се уточни, че става въпрос за 

приетите по реда на Наредба 1/2015г. и да се определи срок 

за продължаване. Възниква следния въпрос от практически 

характер: ще бъде ли валидно продължаването на 

обучението, ако базата се промени. 

19. § 24, ал. 1 да се промени, както следва:  

„§ 24. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на 

наредбата ръководителите на базите за обучение, които 

желаят да заявят места, финансирани от държавата за 2019 

г. и 2020 г., представят на директорите на регионалните 

здравни инспекции информацията по чл. 44, ал. 1.“ 

Мотиви: Предложенията за места за две календарни 

години, както и новата процедура, ще изискват време за 

запознаване с новия норматив и обработка на исканата 

информация. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Приема 

се частично 

 

 

 

 

 

 

 

19. Срокът се удължава на 20 дни предвид 

изложените мотиви за необходимостта от време за 

запознаване с новите нормативни изисквания. 

12. . УМБАЛ „Св. 

Георги“ ЕАД – 

Пловдив, вх. № 

16-00-

40/04.06.2019г. 

Представят следните предложения: 

1. В разпоредбите на чл. 40 и чл. 41 са посочени 

размерите на таксите за теоретично и практическо 

обучение. За разлика от текста на досега действащата 

разпоредба, в който таксата беше обвързана с размера на 

месечната минимална работна заплата за страната, като 

сумата беше определена в % от същата, с настоящата 

редакция таксата е фиксирана на 230 лв. За провеждане на 

практическо обучение по специалностите за лица с 

професионална квалификация „лекар по дентална 

медицина“ е определена такса в размер на 460 лв. Отново в 

текста не са изрично посочени клиничните специалности, 

като прилагането на текста следва да се извършва по 

аналогия. Считат, че таксите, определени за провеждане на 

практическо обучение, следва да се запазят в досегашните 

размери като процент от минималната работна заплата за 

страната, тъй като промяната ще бъде в ущърб на лечебните 
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1. Обвързването на таксите за обучение, които са 

стабилни във времето, с минималната работна 

заплата за страната, при която се отчита значителна 

динамика, не е целесъобразно, тъй като 

увеличаването на минималната работна заплата за 

страната не води до необходимост от увеличаване на 

таксите за обучение. За периода от влизане в сила на 

Наредба № 1 на 31.01.2015г. до настоящия момент 

минималната работна заплата се е повишила от 360 

лв. на 560 лв., което е над 55% увеличение. 

Съответно аналогично увеличение се наблюдава и в 

максималния размер на таксите за обучение, което не 

е обективно обосновано и води до непредвидимост 

на разходите за обучение. За практическото обучение 

по клинични специалности (с изключение на 

случаите по чл. 11, ал. 4 на Наредба № 1) не се дължи 
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заведения и няма да е адекватна на разходите за обучението 

на специализантите, в това число специализанти, 

преминаващи обучение по конкретен модул от учебната 

програма, за който изпращащото лечебно заведение няма 

одобрение по чл. 90 от ЗЛЗ. Отделно от посоченото в текста 

на разпоредбата следва да бъдат изрично добавени 

клиничните специалности, за които също се дължи 

заплащане на възнаграждение за провеждане на 

практическо обучение, които към настоящия момент не са 

включени изрично и за които разпоредбите се прилагат по 

аналогия. 

 

 

2. С проекта за изменение на Наредба № 1 се 

предвижда създаването на нова разпоредба, която 

предвижда: § 20. В Глава пета „Определяне на местата за 

специализанти, финансирани от държавата" се създава чл. 

48б, съгласно който: чл. 48б, ал. 1 "По предложение на 

директора на Националния център по обществено здраве и 

анализи министърът на здравеопазването ежегодно в срок 

до 31 декември определя по специалности лечебните 

заведения за болнична помощ, центровете за психично 

здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, 

комплексните онкологични центрове, центровете за спешна 

медицинска помощ, центровете по трансфузионна 

хематология, в които специализантите по чл. 48а, ал. 1 

могат да започнат работа, както и областите и общините, на 

територията на които тези специализанти могат да започнат 

работа в лечебните заведения за извънболнична помощ." 

Считат, че за пълнота и яснота посочената разпоредба 

следва да бъде допълнена, като към текста на ал. 1 бъде 

добавен следният текст: „Списъците не са обвързани със 

заявените от лечебните заведения места по чл. 44 от 

Наредбата.“ 
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такса, тъй като това обучение се осъществява въз 

основа на трудов договор. Не е допустимо заплащане 

на такса от страна на служителя за това, че работи на 

трудов договор и по тази причина не би могло да се 

въведе такса за практическо обучение по клинични 

специалности. Освен въз основа на трудов договор 

специализация по клинични специалности може да 

се провежда и по реда на чл. 13 на Наредба № 1. В 

този случай условията за провеждане на обучението, 

включително финансовите, се уреждат с договора 

между работодателя и базата за обучение, и с 

договора по чл. 234 от Кодекса на труда, сключен 

между работодателя и служителя. 

2. Както е посочено в ал. 2 на чл. 48б на проекта, 

предложението по чл. 48б, ал. 1 на проекта се изготвя 

въз основа на информацията от анализите на 

състоянието на специалистите в здравеопазването по 

чл. 44, ал. 3 и 4 по области и информацията от 

Националната здравна карта. Анализите на 

състоянието на специалистите включват и 

информацията по чл. 44, ал. 2 на наредбата, именно 

въз основа на която ще бъдат определяни лечебните 

заведения, в които специализантите по чл. 48а на 

наредбата ще могат да започнат работа. Съгласно 

посочената разпоредба на чл. 44, ал. 2 от проекта 

ръководителите на лечебните заведения за болнична 

помощ, центровете за психично здраве, центровете за 

кожно-венерически заболявания, комплексните 

онкологични центрове, центровете за спешна 

медицинска помощ и центровете за трансфузионна 

хематология, които желаят да назначат медицински 

и/или немедицински специалисти, за които е 

изплащана субсидия по чл. 42б, представят ежегодно 

до 15 май на директорите на регионалните здравни 
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инспекции информация за свободните длъжности по 

специалности. Важно е да се отбележи, че 

определянето на лечебните заведения, областите и 

общините, в които специализантите по чл. 48а на 

наредбата ще могат да започнат работа, не е 

обвързано по никакъв начин със събираната 

информация по чл. 44, ал. 1 на наредбата за 

предложенията на базите за обучение за места, 

финансирани от държавата. По тази причина не се 

налага предлаганото допълнение в текста на 

наредбата. 

13.  Д-р Иво Ватев, 

вх. № 94-

838/05.06.2019г. 

1. Не може да не скрие дълбокото си несъгласие с 

опитите на държавата да ограничава свободното движение 

на младите хора – в случая колеги. Не е редно и е 

дискриминационно държавата да казва кой къде ще работи, 

отдавна отмина времето на разпределението и не се 

опитвайте да го реабилитирате. Това, което вие ще се 

опитате да направите е меко казано незаконно и 

противоконституционно. Никой няма право да ограничава 

свободното движение на хора и да нарушава правата на 

човека. 
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1. Субсидирането на местата за специализанти, 

финансирани от държавата срещу определено 

задължение на специализантите, обучавани на такива 

места, е начин за провеждане на държавна политика 

по осигуряване на необходимите специалисти по 

региони. Целта не е ограничаване свободното 

движение на хора, а да бъдат задоволени 

потребностите на населението в регионите с 

установен недостиг на специалисти. Важно е да се 

отбележи, че специализантът не е длъжен да се 

обучава на място, финансирано от държавата. Той ще 

се обучава на място, финансирано от държавата, само 

ако желае това. Съответно в този случай държавата 

осигурява финансово обучението за придобиване на 

специалност, като срещу това свое задължение 

изисква насрещно задължение и от специализантите 

– да работят по придобитата специалност за срок от 

три години в избрани от тях лечебни заведения, 

области или общини, определени от министъра на 

здравеопазването (в които е налице установен 

недостиг на специалисти). По този начин и за двете 

страни (Министерство на здравеопазването и 

специализант, обучаващ се на място, финансирано от 
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2. Никой не кара държавата да заплаща 

специализациите на младите хора, ако имаше както преди 

години в наредбата – финансиране от друг източник се 

даваше възможност младите хора да финансират 

специализациите си. 
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държавата) са налице реципрочни права и 

задължения. В проекта е предвидено тези 

специализанти да могат сами да избират лечебни 

заведения, области или общини, определени по реда 

на чл. 48б на наредбата, в които ще са длъжни да 

работят по придобитата специалност за срок от три 

години. Посоченият ред е много по-гъвкав и дава 

възможност от една страна на придобилия 

специалност, за когото е изплащана субсидия, да има 

по-голяма свобода на избор къде да упражнява 

правото си на труд, а от друга – на работодателя да 

има право да извършва преценка на личните и 

професионални качества на придобилия 

специалност. При наличието на възможности за 

избор от страна на специалиста той ще може сам да 

избере своя работодател съобразно условията, които 

му се предлагат или да разкрие своя амбулатория за 

специализирана или първична медицинска помощ. 

2. Платената специализация и специализацията на 

място, финансирано от друг източник съществуваше 

в отменената Наредба № 34 от 2006г. за придобиване 

на специалност в системата на здравеопазването и тя 

беше сочена и отчетена като една от основните 

причини за емиграцията на българските млади 

лекари и за възпрепятстване на професионалното им 

развитие. Значителен брой специализанти 

кандидатстваха на местата, финансирани от друг 

източник, без на практика да е налице юридическо 

или физическо лице, което реално да ги финансира 

(те сами финансираха обучението си). Това 

допълнително натоварваше финансово 

специализантите и водеше до висока степен на 

неудовлетвореност сред тях. Договорът за обучение 

по реда на отменената Наредба № 34  не защитаваше 
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3. Защо не може да е като преди години – започваш 

работа в дадено отделение по дадена специалност – 

преминава нужното време за дадената специалност и се 

явяваш на изпит за специалност – това е много по-добре, 

отколкото специализация да се води само на 

специализантско място. На всички ни е ясно колко малко 

места се отпускат за специализанти в България и как 

ежегодно медицинските вузове бълват голям брой 

завършили лекари. В момента разполагаме с 5, а от 

септември и 6-ти факултет по медицина и общият випуск за 

всички на година е около примерно 600 човека. Пределно 

ви е ясно нали, че едва ли в българските болници се 

отпускат 600 места за специализации. Много млади хора ще 

предпочетат чужбина и ще заминат, а други ще останат тук. 
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в достатъчна степен правата и интересите на 

специализантите, което беше и една от основните 

причини за концептуална промяна в реда и условията 

за специализация, залегнали в Наредба № 1. 

Обучението по клинични специалности се 

осъществява въз основа на трудов договор, което 

гарантира в най-пълна степен правата и 

задълженията на специализанта, включително 

получаване на адекватно трудово възнаграждение. 

Създаването на възможност по клинични 

специалности едни специализанти да се обучават въз 

основа на трудов договор, а други – срещу 

заплащане, ще създаде неравнопоставеност между 

специализантите. В допълнение следва да се 

отбележи, че в проекта на наредба е създаден нов чл. 

42в, съгласно който базите за обучение могат да 

получават субсидия за обучение на специализанти на 

срочен трудов договор от общини; лечебни 

заведения, които не са база за обучение или по 

европейски проекти и програми. 

3. Европейското законодателство поставя 

определени минимални изисквания към обучението 

за придобиване на специалност, които са 

задължителни за държавите-членки на ЕС, 

включително за Република България. Едно от 

задължителните изисквания е провеждане на целия 

срок на обучението в лечебни заведения, които са 

признати от компетентните органи, т.е. които са 

получили одобрение от министъра на 

здравеопазването (положителна акредитационна 

оценка) за обучение на специализанти. Съответно 

действащата нормативната уредба за придобиване на 

специалност в страната ни е хармонизирана с 

европейските изисквания за специализация. 
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Опитите да ограничите свободното придвижване на 

хора, като ги задължите да ви работят в България са меко 

казани, страдание по отминалите времена, отминали преди 

40 години. Всичко това ще доведе до нарушаване на хартата 

за свободно движение на хора в ЕС и на световно ниво. И 

какво като предложите списък от лечебни заведения? Един 

млад човек, устроил се някъде, вие ще го принудите да се 

премести от там, а ако има семейство да премести и него 

ли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заплащането, което вие предлагате на младите хора 

е нищожно и унизително и вие сравнявате лекарят – 

специализант с чистачката и санитарката в една болница –

което не е нормалното. Предлагате заплата на специализант 

от порядъка основно на две минимални заплати, което към 
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Нормативните актове, регламентиращи обучението 

за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, действали преди 

присъединяването на Република България към ЕС на 

01.01.2007г., допускаха част от обучението за 

придобиване на специалност да се провежда и в 

лечебни заведения, които не са бази за обучение, 

съответно нямат акредитация (одобрение) за 

обучение. Тази възможност обаче беше в 

противоречие с посоченото изискване на 

европейското законодателство, което наложи 

промяна в начина на специализация в Република 

България. В чл. 13, ал. 1 на Наредба № 1 е предвидена 

възможност лечебните заведения, които нямат 

одобрение (положителна акредитационна оценка) за 

обучение по съответната специалност, да могат да 

сключват договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2, 

т. 2 на Наредба № 1 за обучение по клинични 

специалности на свои служители. Отношенията 

между лечебното заведение, което няма 

положителна акредитационна оценка за обучение, и 

служителя му, който ще се обучава по клинична 

специалност, се уреждат по реда на чл. 234 от 

Кодекса на труда. По този начин лечебните 

заведения, които не са база за специализация могат, 

съобразно нуждите и възможностите си, да 

привличат и развиват свои служители, както и да ги 

задържат (на основание предвидената в чл. 234, ал. 3, 

т. 1 от Кодекса на труда възможност). 

4. Наредба № 1 регламентира, че минималното 

възнаграждение на специализанта не може да е по-

малко от минималния осигурителен доход за 

съответната икономическа дейност и 

квалификационна група професии. Посоченото 



 

59 

 

момента при (560 лева минимална работна заплата) е 1120 

лева за месец. А за някои специалности три минимални 

работни заплати = 1680 лева. Това, което предлагате на 

младите хора е  недостатъчно. След удръжки от тези 1120 

лева, ще останат около 900 лева – чиста заплата. Това ли са 

добрите условия и доброто заплащане, което предлагате? И 

какво остава от тези 800 – 900 лева за живот при положение, 

че младият лекар е на квартира в голям град и тази квартира 

е с наем между 300 – 500 лева на месец. Остава с 400- 500 

лева да живее за месец, което е под прага на бедността. Така 

ли мислите да задържите младите специалисти в България, 

като ги обричате да живеят живота си в мизерия? И 

подобрявате условията за развитие на младите хора, че 

много млади хора при тези заплати, които им предлагате ще 

броят стотинките и ще живеят много по-зле, отколкото са 

били студенти и когато са ги издържали мама и тате. В 

другия случай от 1680 лева след удръжки ще останат 1300 

лева, като си плати квартира примерно между 300 – 500 

лева, младият медик остава с 800 – 1000 лева да живее 

месеца. Мислите ли, че 1000 лева за един млад човек са 

достатъчно? Също така вие създавате изкуствено 

неравенство / дискриминация между младите лекари, какво 

значи едни ще взимат 2 минимални работни заплати, а 

други ще взимат  3 минимални работни заплати за страната? 

Кое определя която специалност е дефицитна и коя не е? 

Ами днес една специалност може да е дефицитна, а утре 

друга. Трябва да се погрижите младите лекари да са със 

заплати от 2000 лева. Вече за лекарите с по-голям стаж 

заплащането ще е по-високо. Ние трябва да бъдем нормална 

държава, защото ако вземем примерно Германия, там млад 

лекар стартира със заплата от 6000 евро = 12 хиляди лева. 

А лекари специалисти от порядъка на 8000 – 10000 хиляди 

евро. Много сме далеч от Германия нали? Ами ако този 

млад човек има семейство? Как се издържат деца? – при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възнаграждение е минимално и няма пречка базата за 

обучение да определи по-високо възнаграждение 

(каквито случаи са налице в практиката). Важно е да 

се отбележи, че в компетентността на ръководството 

на лечебното заведение е да определя размера на 

възнагражденията на служителите си. В случай че се 

определи по-високо задължително минимално 

възнаграждение (като например предложеното 

минимално възнаграждение за лекар от 2000 лв.), 

това на практика ще доведе до значително 

намаляване броя на обявяваните длъжности за 

специализанти, тъй като не всички лечебни 

заведения имат възможност да заплащат това 

възнаграждение на специализантите. Важно е да се 

отбележи също, че заплатите на специализантите са 

обвързани и със заплатите на останалите служители 

на базата на обучение, включително на придобилите 

специалност, като би следвало лицата със 

специалност да получават по-високо възнаграждение 

от специализантите. За местата, финансирани от 

държавата е предвидено по-високо възнаграждение 

от минимално определеното. За определени 

специалности може да бъде определено още по-

високо възнаграждение. Тези специалности се 

определят въз основа на информацията от анализите 

на състоянието на специалистите в здравеопазването 

и информацията за броя на специализантите по 

съответната специалност. При анализа на посочената 

информация се установява, че при някои 

специалности са налице малък брой специалисти в 

страната, голям брой заявени потребности от такива 

специалисти и малък брой специализанти, което 

означава, че специалността не е атрактивна, 

интересът към нея не е голям и без активна намеса не 



 

60 

 

тези условия няма как да искаме да имаме повече 

българчета и да се раждат деца. Вие въобще мислите ли за 

младите хора и за колегите в България? Ние нормална 

държава ли сме? И защо допускате много млади колеги да 

започват работа в болници като лекари ординатори на 

заплати от 650-700 лева? Не ви ли е неудобно младите 

лекари в България да са в това унизително състояние. Или 

може би лекарската професия се сравнява с 

нискоквалифициран труд на хора със средно образование – 

чистачки, санитарки, продавачки в магазина, сервитьорки 

по кафенетата, като последните в много случаи взимат 

много повече от лекарите. А не може да сравняваме 

отговорността, която носи един лекар с отговорността на 

чистачката или с отговорността на продавачката в магазин 

или сервитьорката в кафенето. 

5. Да се забрани да се назначават лекари 

специализанти на места, където началник на клиника или 

отделение или болница е техен баща, майка или друг 

близък. Защото това е очевидно конфликт на интереси и е 

редно да се прекрати. В случая се дава предимство на хора 

с връзки да специализират и да се развиват за сметка на 

други млади хора, които са без връзки. 

6. Как МЗ ще гарантира обективност при провеждане 

на конкурси? Да се изработят критерии за обективност на 

даден конкурс, а не конкурса да е просто фиктивен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

6. Не се 

приема 

биха могли да бъдат привлечени и обучени 

достатъчен брой нови специалисти. Именно за тези 

специалности е предвидено за местата, финансирани 

от държавата да се определи по-голям размер на 

възнаграждението от този за останалите 

специалности. Тъй като посочените процеси търпят 

известна динамика, е възможно след като се 

определят тези специалности, да настъпят промени, 

които да наложат или да се добавят още 

специалности или някои да се извадят от този списък. 

Важно е да се отбележи обаче, че това не е 

дискриминация на специализантите, а създаване на 

стимул за обучение по дефицитни специалности. 

Подобни стимули са въведени и в други области – 

например в рамките на висшето образование. 

5. Заемането на длъжностите за специализанти се 

извършва по реда на Кодекса на труда. Създаването 

на забрана за назначаване на специализанти на места, 

където началник на клиника или отделение или 

болница е техен близък излиза извън обхвата на 

Наредба № 1. 

 

6. Разработването на критерии за обективност на 

конкурс по Кодекса на труда излиза извън обхвата на 

Наредба № 1. 

14.  Д-р Виктория 

Чобанова – ОПЛ, 

ръководител на 

база за обучение 

по Обща 

медицина, вх. № 

94-

248/05.06.2019г. 

Счита, че с публикувания проект се решават огромната 

част от проблемите, свързани със специализацията в 

системата на здравеопазването и приветства тези промени. 

Като ръководител на база за практическо обучение по Обща 

медицина има практически опит с обучението на 

специализанти по Обща медицина. Положително е, че се 

обсъжда възнаграждение на специализантите с цел да се 

увеличи интересът към специализация на младите лекари. 

В същото време в публикувания за обществено обсъждане 

Приема се по 

принцип 

Приемат се изложените мотиви, че базите за 

обучение по Обща медицина са малки лечебни 

заведения, които по принцип нямат нужда от 

специализанти (това са индивидуални – по-често, 

или групови – по-рядко, практики за първична 

медицинска помощ). Самото обучение на 

специализанти е сериозен допълнителен ангажимент 

за тях. Единственият стимул за обучение на тези бази 

на практика са явява получаването на финансови 
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проект има някои текстове, които биха създали 

допълнителни сериозни административни ангажименти, 

несвойствени за нормалната дейност на малки лечебни 

заведения, каквито са повечето бази за обучение по Обща 

медицина – индивидуални и групови практики. 

Основният проблем е задължението да се назначават 

специализантите на трудов договор, след провеждане на 

конкурс (чл. 15 ал. 4, чл. 17 ал. 3). Базите за обучение по 

Обща медицина са лечебни заведения с малък брой наети 

лица и по правило не провеждат конкурси за назначаване на 

персонал. Тази дейност е несвойствена за тях. Освен това, 

наличието на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 предполага 

допълнителни отговорности на лечебното заведение (вкл. 

отговорност при случаи на трудова злополука) за времето, 

когато специализантът провежда обучение в друго лечебно 

заведение (а това е по-голямата част от времето на 

специализиращия лекар – в базата за практическо обучение 

специализантът се обучава от 6 до 18 месеца в зависимост 

от програмата на ВУЗ). Малките лечебни заведения нямат 

опит в провеждането на конкурси по КТ и нямат достатъчно 

административен персонал, който да изготвя документите 

за конкурса съгласно регламентите на КТ. За времето на 

отсъствие от базата за обучение по ОМ за провеждане на 

теоретичните и практическите модули базата за обучение – 

индивидуална или групова практика за ПИМП – се 

предвижда да сключва договори с други бази, където 

специализантът ще се обучава по различните модули, което 

също е несвойствена дейност за ПИМП. Всичко това ще 

създаде допълнително административно натоварване на 

базите за обучение, което, съвместно с фиксирането на 

сумите за заплащане за проведено обучение, ще доведе до 

намаляване на броя бази за провеждане на обучението по 

ОМ. За разлика от ЛЗ за болнична помощ, в които 

специализантът би продължил работата си след завършване 

средства при провеждане на обучението. По тази 

причина с цел административно облекчаване на тези 

практики в проекта на наредба е предвидено 

заемането на длъжностите за специализанти по Обща 

медицина да става по реда на Кодекса на труда (без 

задължителен конкурс по Кодекса, както е при 

останалите бази). Предвид необходимостта от 

наличие на стимул за практиките – бази за обучение 

по Обща медицина, да обучават специализанти, в 

проекта на наредба е предвидено размерът на 

месечната субсидия, изплащана от Министерството 

на здравеопазването за специализантите по Обща 

медицина на места, финансирани от държавата да е в 

размер на два пъти минималния месечен размер на 

осигурителния доход за съответната икономическа 

дейност и квалификационна група професии, 

определен със Закона за бюджета на Държавното 

обществено осигуряване за съответната календарна 

година (МОД) и дължимите осигурителни вноски 

върху него. Предвидено е също така трудовото 

възнаграждение на специализантите по Обща 

медицина, приети на места, финансирани от 

държавата да е не по-малко от 1,8 пъти МОД. По този 

начин на практика ще бъде компенсирана липсата на 

такса за базата за обучение за провежданото 

практическо обучение и ще се запази наличието на 

финансов стимул за базите за обучение по Обща 

медицина да обучават специализанти. 
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на специализацията и това би било от полза за ЛЗБП, тази 

възможност не би могла да се реализира в ПИМП (освен по 

изключение), което прави всички тези административни 

тежести неадекватни спрямо липсата на съществена полза 

за базата за обучение от провежданата специализация. В 

този смисъл предлага да се обмисли вариантът 

специализантът по Обща медицина да сключва трудов 

договор за обучение не с базата за практическо обучение по 

ОМ, а с ВУЗ, където е регистриран. Това би улеснило 

процеса по следния начин:  

- Намаляване на документооборота – МЗ ще сключва 

договор за субсидиране на обучението на специализантите 

по ОМ само с ВУЗ, но не и с базите за практическо обучение 

по ОМ. Документите по чл. 14 ще се подават директно във 

ВУЗ, вместо да се предоставят на базата за обучение по ОМ, 

която да ги изпраща в определен срок във ВУЗ. ВУЗ имат 

богат опит с провеждане на конкурси по документи, за 

разлика от ПИМП. 

- Улесняване на разпределението и потоците на парите – 

във ВУЗ се предоставя информация за проведените от 

специализанта модули и разпределението на субсидията 

между базите, където са проведени модулите, е логично да 

бъде направено именно във ВУЗ. Субсидията ще се изплаща 

на ВУЗ, която ще я предоставя на специализанта. Ще се 

премахне още едно звено, през което субсидията ще 

преминава транзитно и ще изисква само счетоводно-

данъчни операции – ЛЗ за ПИМП. 

- Премахване на излишното административно 

натоварване на базата за практическо обучение по ОМ – 

утежнено счетоводство, документооборот, договори с други 

бази, договор с МЗ, дублиращо наблюдение на проведените 

теоретични и практически модули от специализанта, 

отговорности в случаите на трудови злополуки.  

- Базата за практическо обучение на специализанти по 
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ОМ ще получава по досегашния ред (утвърден и добре 

работещ) заплащането за проведеното обучение на 

специализанта въз основа на издадено удостоверение за 

периода на проведеното обучение съгласно изискванията на 

Наредба 1. 

Вариант би било да остане възможността 

специализацията по ОМ да се извършва въз основа на 

заповед от ректора на ВУЗ, а субсидията да се изплаща на 

специализантите под формата на стипендия или по друг 

начин, регламентиран в нормативната база.  

В заключение, специалността Обща медицина е 

специфична както по своето място в системата на 

здравеопазване, така и по начина, по който работи, и не 

следва да бъде приравнявана административно с големите 

лечебни заведения, където се провежда специализацията по 

тесни/профилни медицински специалности. Сигурна е, че 

може да се намери юридически и счетоводен начин за 

финансиране на обучението на специализантите по Обща 

медицина така, че условията за това да не доведат до 

ликвидиране на базите за обучение поради прекомерното 

административно натоварване, свързано с обучителната 

дейност. Самото обучение на специализанти е сериозен 

ангажимент за обучителните практики, който се възмездява 

само с таксата за провеждане на обучение и не им носи 

никакви допълнителни ползи в бъдеще, както е с лечебните 

заведения за болнична помощ. 

15.  Д-р Георги 

Цигаровски и д-р 

Ваня Добрева – 

специалисти по 

Обща медицина, 

управители на 

бази за обучение 

по Обща 

С предвидените промени в Наредба № 1 

специализацията по Обща медицина ще бъде по реда на 

специализация на клинични специалности и следователно 

специализантът трябва да има сключен срочен трудов 

договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда 

на пълно работно време с база за обучение на длъжност за 

специализант. Това означава, че е почти невъзможно за 

акредитираните практики да назначат специализанти без 
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медицина, вх. № 

26-00-

1022/05.06.2019г. 

субсидиите по чл. 42б. При това предвид размерът на 

предвидените за специализантите по Обща медицина 

заплата и осигуровки, субсидиите по чл. 42б следва да се 

получават авансово не по-късно от 5-то число на месеца 

следващ отчетния месец, а необходимите отчетни 

документи да се подготвят паралелно и се предават след 

това. В същото време в чл. 43, ал. 2 се прибавя т. 4: 

„(4) За предоставяне на субсидията по чл. 42б, 

Министерството на здравеопазването сключва договори с 

базите за обучение, а за предоставяне на субсидията по чл. 

42б на амбулаториите за първична медицинска помощ – 

бази за обучение по специалност „Обща медицина“, 

Министерството на здравеопазването сключва договори с 

висшите училища.“ Следователно базата за обучение 

(акредитирана практика) трябва да сключи трудов договор 

със специализанта, да внася осигуровки, а субсидията ще се 

получава от висшето училище. Това противоречие маже да 

се реши по два начина: 

1. Да се фиксира срок: Университетите да превеждат на 

базите за обучение пълният размер на субсидията за 

заплати и осигуровки за специализантите по Обща 

медицина по чл. 42б авансово не по-късно от 5-то число на 

месеца следващ отчетния месец, а необходимите отчетни 

документи да се подготвят паралелно и се предават след 

това. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предложеното като идея е съобразено в проекта 

на наредба. В чл. 43, ал. 6 на проекта е предвидено, 

че субсидията по чл. 42б на наредбата се предоставя 

на тримесечие въз основа на представена справка за 

предстоящото (а не проведеното) обучение по 

клиничната специалност на специализантите, заели 

места по чл. 46, ал. 5 на наредбата. Това е предвидено 

именно с цел избягване на ситуацията, при която 

базата за обучение ще трябва да изплаща сама 

възнаграждението и осигуровките на 

специализантите, приети на места, финансирани от 

държавата, до получаването им от Министерството 

на здравеопазването, което би засегнало най-много 

базите за обучение по Обща медицина. Изплащането 

на субсидията от висшите училища на базите за 

обучение по Обща медицина в срок ще бъде 
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2. Или да се предоставя субсидията по чл. 42б на базата 

за обучение, която сключва трудовия договор със 

специализанта, като отново се фиксира, че субсидията се 

получава авансово не по-късно от 5-то число на месеца 

следващ отчетния месец, а необходимите отчетни 

документи да се подготвят паралелно и се предават след 

това. Във връзка с последното трябва превеждането на 

субсидията да бъде обвързано с ежемесечна регулярност, 

защото общите практики нямат необходимия ресурс да 

осигурят заплати и осигуровки самостоятелно за разлика от 

ЛЗ за болнична помощ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гарантирано като част от условията за предоставяне 

на субсидията в договорите, които Министерство на 

здравеопазването ще сключва с висшите училища. 

2. В общия случай Министерството на 

здравеопазването сключва договори с базите за 

обучение за предоставяне на субсидията по чл. 42б на 

наредбата. Този ред обаче би затруднил базите за 

обучение по Обща медицина, тъй като те в общия 

случай нямат кадровия потенциал да сключват 

самостоятелно договори с различни институции, вкл. 

отделен договор с Министерството на 

здравеопазването. Затова в проекта на наредба е 

предвидено за предоставяне на субсидията по чл. 42б 

на амбулаториите за първична медицинска помощ – 

бази за обучение по Обща медицина, 

Министерството на здравеопазването да сключва 

договори с висшите училища. Базите за обучение по 

Обща медицина задължително сключват договор с 

висше училище за провеждане на обучение на 

специализанти и към момента висшето училище 

изплаща на тези бази средства – таксите за 

практическо обучение, които съгласно сега 

действащата наредба се дължат за специализантите 

по Обща медицина. Това означава, че на практика с 

изменението на чл. 43 на наредбата няма да настъпи 

съществена промяна за базите за обучение по Обща 

медицина. Този ред е предвиден с цел намаляване на 

административната тежест на амбулаториите за 

първична медицинска помощ – бази за обучение по 

Обща медицина. В чл. 43, ал. 6 на проекта е 

предвидено, че субсидията по чл. 42б на наредбата се 

предоставя на тримесечие въз основа на представена 

справка за предстоящото (а не проведеното) 

обучение на специализантите, заели места по чл. 46, 
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3. Предвидените изменения със сигурност ще намалят 

възможността на лекари без специалност, но с разкрити 

практики да придобият специалност. Затова удължаването 

на срока за придобиване на специалност с 4 години няма да 

постигне предвидената цел. Единствено намалява 

престижността на специалността и интереса на 

новозавършилите  лекари към нея. Сключването на друг 

трудов договор за 8 часов работен ден от тези лекари ще 

доведе до колизия с индивидуалните им договори с РЗОК. 

За тези лекари предлагат да се предвиди възможност за 

сключване на договор за обучение между лечебното им 

заведение, което за нуждите си иска да обучи специалист по 

Обща медицина от една страна и  базите за обучение по 

Обща медицина и университетите от друга.  

 Надяват се тези предложения на представителите на 

базите за обучение по Обща медицина да бъдат взети 

предвид и да допринесат за изработването на по-добра и по-

функционална наредба за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването в частта касаеща „Обща 

медицина“. 

 

3. Не се 

приема 

ал. 5 на наредбата. 

3. Следва да се има предвид, че ОПЛ по § 5 и 6 от 

Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на 

Закона за лечебните заведение (ЗЛЗ) (Обн. ДВ, бр. 42 

от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) ще имат право да 

провеждат своето обучение за придобиване на 

специалност Обща медицина по реда на Наредба № 

15 от 02.08.2008г. за придобиване на специалност 

„Обща медицина” от общопрактикуващите лекари. 

Наредба № 15 се отнася само за лекари, разкрили 

амбулатория за първична медицинска помощ в срока 

по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗЛЗ, като тя предвижда облекчени 

условия и ред за специализация на ОПЛ. Останалите 

лекари могат да се обучават за придобиване на 

специалност Обща медицина по реда на Наредба № 

1, включително по реда на чл. 13 на наредбата. 

16.  МУ – Плевен, вх. 

№ 21-00-

359/10.06.2019г. 

Ръководството на МУ – Плевен предлага следните 

промени: 

1. В чл. 19, ал. 4 да се направи следното допълнение: 

„(4) Владеенето на български език до степен, гарантираща 

възможността на лицата по ал. 1 и ал. 2, придобили 

професионалната си квалификация в Република България, 

да се обучават за придобиване на специалност на български 

език, се установява при условия и ред, определени от 

висшето училище, а по военномедицинските специалности 

– от Военномедицинската академия.“ 

 

 

 

 

 

1. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разпоредбата на чл. 19, ал. 1 на проекта касае 

гражданите на държава – членка на Европейския 

съюз, другите държави от Европейското 

икономическо пространство и Швейцария, 

придобили професионалната си квалификация в 

държава, различна от Република България. Законът 

за признаване на професионални квалификации (чл. 

89, ал. 2)  регламентира задължителна проверка на 

познанията по български език в тези случаи, като за 

регулираните медицински професии тази проверка 

се извършва по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 
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2. В чл. 28 да се направи следното изменение: 

„До държавен изпит за специалност се допускат 

специализантите, които са изпълнили съответната учебна 

програма и индивидуален учебен план съгласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не се 

приема 

 

 

1 от Закона за здравето (Наредба № 15 от 

13.12.2005г.). Съответна е и разпоредбата на чл. 186, 

ал. 8 от Закона за здравето. Установяването на 

владеенето на български език от чужденци извън 

тези по чл. 19, ал. 1 на наредбата е регламентирано в 

чл. 19, ал. 2, т. 1 от проекта на наредба. Посочената 

разпоредба е в съответствие с разпоредбата на чл. 

186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето. Последната се 

прилага по отношение на всички чужденци, които не 

са граждани на държава - членка на Европейския 

съюз, другите държави от Европейското 

икономическо пространство и Швейцария, и които 

желаят да упражняват медицинска професия в 

Република България, включително при обучение за 

придобиване на специалност. Съответно изискването 

за владеене на български език и професионалната 

терминология на български език, установено по реда 

на Наредба № 15 от 13.12.2005г., е задължително 

законово изискване към всички чужденци – 

граждани на трети държави, които упражняват 

медицинска професия в Република България, 

включително към тези, които са придобили 

професионалната си квалификация по медицинска 

професия в Република България (независимо от 

езика, на който са се обучавали). Предвид законовата 

регламентация на проверката на познанията по 

български език в тези случаи не е допустимо в 

подзаконов акт (какъвто е Наредба № 1) определяне 

на друг ред за проверка на познанията на български 

език. 

2. Изменението на чл. 28 на Наредба № 1 е 

необходимо с цел подобряване на условията за 

допускане до държавен изпит за специалност и 

избягване на ситуациите, при които 
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изискванията на наредбата в срок до 15 април за изпитната 

сесия през май и в срок до 15 ноември за изпитната сесия 

през декември. Преценката за това, дали учебната програма 

е изпълнена в съответствие с изискванията на наредбата, се 

извършва при условия и по ред, определени от висшето 

училище, регистрирало специализанта и издало книжката 

за специализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В чл. 41, ал. 1 да се направи следното изменение: 

„За практическото обучение, предвидено в учебните 

програми, по неклинични специалности, специалности за 

лица с професионална квалификация „лекар по дентална 

медицина“ и военномедицински специалности, както и в 

случаите по чл. 11, ал. 4, са заплаща такса, определена от 

висшето училище и Военномедицинската академия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализантите, завършващи специализацията си в 

периода 1 март-30 април и 1 октомври-30 ноември са 

принудени да изчакват 7-8 месеца до следващата 

сесия, което е неблагоприятно за тях. За тези 

специализанти се създава възможност (а не 

задължение) да бъдат допускани до държавен изпит 

на първата възможна сесия след изпълнението на 

учебната програма и индивидуален учебен план. В 

случай че се приеме предложението на МУ – Плевен, 

ще се създаде същата неблагоприятна ситуация за 

специализантите, завършващи обучението си в 

периода 15-30 април и 15-30 ноември. Предвид 

създадената възможност за тези специализанти да се 

явят на първата възможна изпитна сесия, а не 

задължение, се очаква от нея да се възползват само 

тези от тях, които желаят да се явят максимално 

бързо на държавен изпит и преценяват, че няма да 

имат нужда от допълнителна подготовка. Това 

означава, че броят на тези специализанти няма да е 

голям и съответно няма да затрудни съществено 

работата на висшите училища. 

3. Практическото обучение се провежда от базите 

за обучение (чл. 5, ал. 2 на Наредба № 1). 

Действащата разпоредба на чл. 41, ал. 1 на Наредба 

№ 1 регламентира, че таксата за практическото 

обучение се определя от базата за обучение (тъй като 

именно тя провежда това обучение). База за обучение 

може да бъде висше училище или ВМА (чл. 5, ал. 2, 

т. 1 на Наредба № 1). В тези случаи съгласно 

действащия текст на чл. 41, ал. 1 на Наредба № 1 

таксата за практическото обучение ще се определи от 

съответното висше училище или ВМА като база за 

обучение. Във всички останали случаи обаче, когато 

базата за обучение е лечебно заведение, не е 
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4. В § 21 да се направи следното допълнение в Раздел VII 

„Специалности за лица с висше немедицинско 

образование”, подраздел „Неклинични специалност“: 

а) на ред 5 думите „за биолози“ се заменят с „за лица с 

квалификация в областта на биологическите науки и 

биотехнологиите“. 

 

 

 

 

4. Приема 

се 

целесъобразно таксата за практическо обучение да се 

определя от висшето училище (или ВМА), тъй като в 

тези случаи то не провежда практическото обучение. 

17.  МУ – Варна, 

вх. № 21-00-

357/10.06.2019г. 

Ръководството на МУ – Варна предлага следните 

промени: 

1. Чл. 16 от Наредба № 1/22.01.2015г. да придобие следния 

вид: 

“Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на специалността 

"Обща медицина" се провежда съобразно учебната 

програма за срок три години, от които теоретично обучение 

– 12 месеца, и практическо обучение – 24 месеца. 

(2) Практическото обучение по ал. 1 се провежда в 

амбулатория за първична медицинска помощ под 

методичното ръководство на лекар от амбулатория за 

първична медицинска помощ, акредитирана за обучение по 

"Обща медицина". 

(3) Теоретичното обучение по ал. 14, може да се провежда 

в редовна или дистанционна форма.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приема 

се частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предложението за увеличаване 

продължителността на теоретичното обучение по 

Обща медицина не се приема, тъй като от една страна 

задължително изискване на Директива 2005/36/ЕО е 

обучението по Обща медицина да е повече с 

практическа, отколкото с теоретична насоченост, а 

от друга страна не са посочени никакви мотиви, 

подкрепящи необходимостта от толкова голяма 

продължителност на теоретичното обучение. Следва 

да се отчете и фактът, че при останалите клинични 

специалности теоретичното обучение най-често 

варира в рамките на 1-3 месеца. Предлаганата ал. 2 

не се приема, тъй като посочената в чл. 16, ал. 2 на 

Наредба № 1 продължителност на практическото 

обучение по специалност Обща медицина в лечебно 

заведение за болнична помощ, получило одобрение 

от министъра на здравеопазването за обучение и в 

амбулатория за първична медицинска помощ, 

получила одобрение от министъра на 

здравеопазването за обучение по „Обща медицина“, 

е едно от минималните изисквания към обучението 

по Обща медицина, заложени в Директива 
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2. На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 считат за 

необходимо националният консултант по Обща медицина 

да разработи учебна програма по Обща медицина 

съобразно предложените по-долу срокове. Съгласно чл. 9, 

ал. 3 националният консултант съгласува учебната 

програма с БЛС и висшите училища и предлага учебната 

програма на министъра на здравеопазването за 

утвърждаване. След утвърждаване на учебната програма по 

Обща медицина Министерство на здравеопазването я 

изпраща до висшите училища за публикуване на интернет 

страниците им. 

Предложение за модули по учебната програма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приема 

се по принцип 

2005/36/ЕО, което е задължително да бъде 

транспонирано в българското законодателство. 

Съответно то е транспонирано в чл. 16, ал. 2 на 

Наредба № 1. Аналогична е разпоредбата и в 

действащия текст на чл. 16, ал. 2 на Наредба № 1, 

аналогичен текст съществуваше и в отменената 

Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването (чл. 13, 

ал. 2). Следва да се има предвид, че ОПЛ по § 5 и 6 

от ПЗР на ЗЛЗ (Обн. ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 

04.06.2019 г.) ще имат право да провеждат своето 

обучение за придобиване на специалност Обща 

медицина по реда на Наредба № 15 от 02.08.2008г. за 

придобиване на специалност „Обща медицина” от 

общопрактикуващите лекари. Наредба № 15 се 

отнася само за лекари, разкрили амбулатория за 

първична медицинска помощ в срока по § 6, ал. 1, т. 

1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЛЗ, 

като тя предвижда облекчени условия и ред за 

специализация на ОПЛ. Приема се предложената ал. 

3 на чл. 16 от проекта. 

2. Принципно се приема предложението за 

актуализация на учебната програма по Обща 

медицина по реда на Наредба № 1. Актуализацията 

на учебната програма с определянето на 

продължителността на конкретните модули на 

обучението не изисква промяна на наредбата, тъй 

като разпределението на обучението по модули и 

тяхната продължителност се определят в учебната 

програма (а не в наредбата). 
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Модули по учебна 

програма 

(в седмици) 

Теория с 

полагане на  

колоквиум 

(редовна или 

дистанционна 

форма) 

Практика в 

амбулатория 

(АПМП) под 

методичното 

ръководство 

от 

акредитирана 

АПМП 

Основи на ОМ 5  
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Вътрешни болести 8 

Детски болести 8 

Хирургия, урология и 

ортопедия и 

травматология 

6 

Акушерство, 

гинекология и семейно 

планиране  

5 

Нервни болести 4 

Психиатрия и 

психология 

3 

УНГ 3 

Очни болести 3 

Кожни и венерически 

болести 

3 

Инфекциозни болести 

и епидемиология 

3 

Физикална и 

рехабилитационна 

медицина и 

курортология 

1 

                  общо 52с. 24 мес. 

 1 година 2 години 

Обучението за придобиване на специалност приключва 
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с изпит: 

1/. Теоретичен ( може да се провежда дистанционно) 

2/. Практически – 1 ден ( допускат се само лицата, 

издържали успешно теоретичния изпит). 

Предлагат таксите за посочените алтернативни 

дистанционни  форми да се определят с решение на 

Академичния съвет на висшето медицинско училище. 

Считат, че горните предложения ще доведат до 

достъпност на обучението, което от своя страна ще доведе 

до своевременно приключване на специализациите на 

значителен брой ОПЛ и успешното им придобиване на 

права на специалисти. Като краен резултат посочват факта, 

че ОПЛ няма да бъдат засягани от времевите рестрикции на 

Закона за лечебните заведения (чл. 14а) и ще имат правото 

да запазят практиката си за първична медицинска помощ, 

което да гарантира по-всеобхватно медицинско 

осигуряване на населението в страната. 

18.  Българско 

дружество по 

Неврология, вх. 

№ 26-00-

1089/18.06.2019г. 

Предлагат включване на нова специалност „Здравни 

грижи за пациенти с неврологични заболявания“ в Наредба 

№ 1, като прилагат учебна програма за специалността. 

Не се приема Обучението за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването се състои в усвояване 

на теоретични знания и практически умения по 

специалност, която обхваща обособен раздел на 

медицинската наука и практика. Не би могло да се 

направи недвусмислен извод, че здравните грижи за 

пациенти с неврологични заболявания са такъв 

обособен раздел на медицинската наука и практика, 

а и не са изложени доводи в подкрепа на това. 

Необходимите допълнителни познания на 

специалистите по здравни грижи в областта на 

здравните грижи за пациенти с неврологични 

заболявания биха могли да бъдат успешно 

придобивани в процеса на продължаващото 

медицинско обучение чрез квалификационни 

курсове. 
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19.  Експертен съвет 

по Вирусология 

Вирусологията е медицинска специалност, която попада 

в групата на дефицитните специалности поради ниския 

интерес към нея от страна на кадрите с висше медицинско 

образование. Това поражда сериозни проблеми в 

нормалното функциониране на всички структури, свързани 

с контрола на инфекциите в страната, особено на 

болничните лаборатории, РЗИ и НЦЗПБ и дава пряко 

отражение върху общественото здраве. 

Експертният съвет по вирусология, заедно с Българската 

асоциация на микробиолозите обсъди проблема и 

възможностите за неговото решаване, като прие на 17-ти 

национален конгрес по микробиология и инфекции 9-

11.05.2019г., да бъдат предложени следните допълнения и 

изменения в Наредба № 1: 

В приложение № 1, раздел I Специалности за лица с 

професионална квалификация „лекар“, подраздел 

Клинични специалности на ред 5 към Вирусология да се 

добави „Клинична вирусология“. В раздел VII 

Специалности за лица с висше немедицинско образование, 

подраздел Клинични специалности на ред 1 към 

Вирусология да се добави „Лабораторна вирусология“. 

Думите „за биолози и микробиолози“ да се заменят с „лица 

с квалификация в областта на биологическите науки и 

биотехнологиите“. Съответно в Приложение 2 в раздел I 

Специалности за лица с професионална квалификация 

„лекар“ да се създаде ред: 

„Вирусология         Клинична вирусология“ (за лекари), 

а в раздел IV Специалности за лица с висше немедицинско 

образование да се създаде ред: 

„Вирусология  Лабораторна вирусология“ (за лица с 

квалификация в областта на биологическите науки и 

биотехнологиите)“ 

Приема се  

20.  Spock, Портал за 

обществени 

Правилно е по-сериозното обвързване на хода на 

специализациите в болничните бази със съответния 

Не се приема С настоящия проект правото да определя комисиите 

за колоквиумите се предоставя на ректора на 
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консултации, 

07.05.2019г. 

медицински университет. Във връзка с това е редно да се 

определят изисквания за лицата, участващи в провеждането 

на колоквиуми – хабилитирани (или доктори на науките), а 

при невъзможност, минимум лица с докторска степен. 

висшето училище, регистрирало специализанта или 

определено от него длъжностно лице. По преценка 

на висшето училище може в комисиите за 

провеждането на колоквиумите да бъдат включени 

хабилитирани лица, доктори на науките или лица със 

степен доктор. Изискването за задължително участие 

само на хабилитирани лица или доктори на науките 

следва да остане само за комисиите за държавен 

изпит, тъй като по някои специалности няма 

достатъчно хабилитирани лица и доктори на науките 

в страната. Съответно ако се приеме предложението 

за задължително участие само на такива лица в 

комисиите за колоквиумите, провеждането им може 

да бъде силно затруднено. 

 

 

 

 

 

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 

Главен секретар 


