
СПРАВКА  

 

за отразяване на становищата, получени в рамките на периода за обществени консултации по Проект на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ 

 

Вносител Становища/предложения 
Становище по 

предложението 
Мотиви 

1. Сдружение „Разнообразни 

и равни“ с вх. № 63-00-100 от 

11.05.2020г.  

След запознаването с предложения Проект на Правилник 

за изменение и допълнение на Правилника за устройството 

и дейността на център за спешна медицинска помощ, 

екипът на Сдружение „Разнообразни и равни“ би искал да 

изрази категоричната си подкрепа за предложените 

промени в съществуващата нормативна разпоредба и да 

предложи допълнения. Считаме, че промените ще 

подобрят оперативността и качеството на извършваната 

дейност в спешните центрове и са реална крачка към едно 

очаквано развитие на спешната помощ у нас, в критичен за 

здравната ни система момент. 

Сдружение „Разнообразни и равни“ изпълнява проекти, 

фокусирани върху ранно детско развитие, образование, 

ограничаване на разпространението на туберкулоза и 

превенция на ХИВ сред ромски общности. От 2015 година 

екипът ни полага постоянни усилия за подобряване на 

взаимодействието между ромските общности и екипите в 

спешна помощ, подкрепяйки обучението на парамедици от 

общността. През последните години подкепихме 

обучението на парамедици, но заради недостатъчната 

регламентираност на тази професия не всички от тях 

останаха в системата на спешна помощ.  

Стъпвайки на този си опит, Сдружение „Разпообразни и 

равни“ споделя убеждението, че въпреки положените 

усилия и демонстрирана добра воля на законодателно и 

нормативно ниво, както и от страна на ръководства на 

ЦСМП, парамедиците в България на практика остават 

трайно неизползван ресурс на здравната система – в 

противоречие с успешни световни практики, курс на 

развитие и регламенти.  

Слабо застъпено или липсващо включване в спешната 

Не се приема. Немедицинските 

специалисти – Парамедици 

са включени като част от 

персонала, осъществяващ 

дейност в обхвата на 

медицинската специалност 

„Спешна медицина“ и като 

такива имат възможност да 

бъдат включени в почти 

всички видове екипи, 

които работят в състава на 

ЦСМП. Предвид това, на 

директорите на центровете 

за спешна медицинска 

помощ се дава 

възможността сами да 

утвърдят щатните си 

разписания, съгласно 

наличния персонал и 

възможностите за неговото 

попълване.  
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помощ, липса на единни стандарти и програми за обучение 

– считаме, че промените и допълненията в Проекта на 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на център за спешна 

медицинска помощмогат да коригират неясните 

перспективи за ролята на парамедиците у нас.  

Откритата възможност за утвърждаване на „структурата на 

центъра (бел. ЦСМП) и щатното разписание на 

длъжностите, видовете иброят на екипите“ от директора на 

ЦСМП „при спазване на изискванията на медицински 

стандарт „Спешна медицина“ създава предпоставка за 

адекватно и бързо адаптиране на центровете към 

настоящите нужди на здравната система, отчитайки тяхната 

специфика и позволявайки, при необходимост, 

своевременни действия за подобряване на качеството на 

извършваната от тях дейност.  

В тази връзка предлагаме  

1. ВПравилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на 

център за спешна медицинска помощ да бъдат 

предвидени нарочни щатни позиции за парамедици. 

ЦСМП – София вече има богат и положителен опит 

в работа с тези специалисти. 

2. За да се предотврати недостигът на 

професионалисти по здравни грижи в болничната 

помощ, щатни места в ЦСМП, които понастоящем 

са за медицински сестри, да бъдат посочени като 

места за „Парамедик“ 3-та степен.  

3. В чл. 6, ал.3 от Правилника за устройството и 

дейността на център за спешна медицинска 

помощда бъде упоменато И обучението на 

парамедици.  

Считаме, че предложеният Проект на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за устройството и 
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дейността на център за спешна медицинска помоще 

назряла необходимост и стъпка към включването на 

парамедиците като работна сила и потенциал в системата 

на здравеопазване в България.  

Също така се надяваме, че тази промяна ще бъде 

последвана от приемане на унифицирана Длъжностна 

характеристика за Парамедик 3-та степен и Парамедик 4-та 

степен, в която ясно са описани уменията, медикаментите, 

апаратурата и манипулациите, които да имат право да 

прилагат, а за 4-та степен - медикаментите и техните точни 

дози за прилагане.  

2.     

3.     

 

 


