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Мотиви 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за 

изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и 

специализанти (oбн., ДВ, бр. 91 от 2019 г.)  

 

Причини, които налагат приемането на нормативния акт: 

Промяната на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, 

които извършват обучение на студенти и специализанти (Наредбата) e изготвена  във 

връзка с обективната невъзможност лечебните заведения, в по-голямата си част, да 

изпълнят два от индикаторите, определени за оценка на дейността на отделните структури, 

в които се извършва практическо обучение на студенти и/или специализанти в системата 

на здравеопазването. Тази невъзможност се установи още в началото на прилагането на 

Наредбата (след 23 ноември 2019 година), като същевременно необходимостта от промяна 

беше подкрепена и от предложения от лечебни заведения и Българския лекарски съюз в 

тази насока. 

Единият от индикаторите, стойността на който не може да бъде постигната от 

значителен брой стационарни структури, е използваемостта на леглата, която трябва да е 

не по-малка от 70% през последните 12 месеца преди подаване на заявлението от 

лечебното заведение за получаване на одобрение за извършване на обучение. Анализът на 

причините за това показва, че ниската използваемост на леглата в повечето структури не 

се дължи на малък обем дейност, а по-скоро на несъответстващо висок брой легла, който 

лечебните заведения поддържат. Причината за това е свързана с управленските решения в 

лечебните заведения, които се повлияват от правилата в договарянето с Националната 

здравноосигурителна каса и по-конкретно договарянето за дейност върху определен брой 

легла, съобразен с потребностите съгласно Националната здравна карта. В тази връзка 

лечебните заведения се стремят към договаряне върху по-голям брой легла, което им 

гарантира възможност за увеличаване на дейността и съответно по-големи приходи. 

Следователно използваемостта на леглата не се оказва обективен критерий за оценка на 

обема на осъществяваната дейност в структурата, която се оценява.  

Вторият индикатор, който е недостижим за почти всички лечебни заведения, е броят 

на извършените аутопсии на починалите в лечебното заведение пациенти, като 

понастоящем изискването е те да бъдат не по-малко от 50% спрямо починалите в 

структурата. В Закона за здравето, в  чл. 98, е определено, че на лицата, починали в лечебно 
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заведение, се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на родител, 

пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. По изрична молба на близките на починалия 

ръководителят на лечебното заведение може да издаде заповед за освобождаване от 

патологоанатомична аутопсия. Възползвайки се от тази законова възможност, по-

голямата част от близките на починали в лечебните заведения лица настояват за 

освобождаване от аутопсия, което е обусловено от различни причини, включително и 

религиозни. В тези случаи ръководителите на лечебните заведения нямат причини да не 

уважат искането на близките, освен ако не са налице изрични медицински индикации за 

необходимостта да се извърши аутопсия, каквито се наблюдават сравнително рядко.  

Цели, които нормативният акт си поставя: 

Целта на промяната на Наредбата е да се определят такива индикатори, които 

характеризират дейността на структурите в лечебните заведения, които ще обучават 

студенти и/или специализанти, по най-обективния начин. В тази връзка индикаторът 

„използваемост на леглата“ се заменя с „обем на осъществената дейност“, който много по-

точно определя количествените параметри на осъществяваната дейност. Предложението 

за новия показател е свързано и с обстоятелството, че в повечето медицински стандарти 

по отделните медицински специалности/дейности са включени специфични количествени 

показатели за дейността, които структурата е задължена да изпълнява. По този начин 

Наредбата се синхронизира с наредбата, която утвърждава медицинските стандарти. 

Индикаторът, отнасящ се за процента на аутопсии спрямо починалите в структурата 

лица се отменя изцяло, по гореизложените причини, тъй като той не обективизира по 

подходящ начин възможностите на структурата да осъществява обучение и дори се явява 

пречка за лечебните заведения в това направление на дейност. 

Очаквани резултати от прилагането на новата уредба: 

Очакваният резултат от предложената промяна, е да се премахне ограничаването на 

възможностите на лечебните заведения и отделните структури в тях да осъществяват 

обучение на студенти и/или специализанти в системата на здравеопазването, тъй като това 

води до неравномерно териториалното разпределение на базите за практическо обучение, 

което затруднява достъпа на обучаващите се и води до концентрация на много от тях в 

малко на брой лечебни заведения в 4-5 големи градове в страната. Това от своя страна 

обуславя значителен обществен проблем, свързан с недостиг на кадри от съответните 

професионални групи, тъй като практическото обучение на студентите и специализантите 
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в системата на здравеопазването е силно затруднено и следователно е възпрепятствана 

възможността те да завършат съответната степен на образование или да придобият 

съответната специалност, която е основно изискване за пълноценно упражняване на 

съответната професия или специалност. Последствията от това са за цялото общество, тъй 

като кадровата осигуреност в здравеопазването като цяло и най-вече със специалисти във 

възрастовата група от 25 до 45 години понастоящем е на критичния минимум. 

Приемането на промяната в Наредбата ще даде възможност на студентите и 

докторантите по медицина, дентална медицина и фармация, на студентите по 

специалности от професионално направление "Здравни грижи" и специализиращите 

лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи да 

започнат или да продължат безпрепятствено своето практическо обучение в одобрените 

за целта лечебни заведения. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Предложената промяна в Наредбата има само качествени измерения по отношение 

оценката на възможностите на отделните структури в лечебните заведения да извършват 

обучение на студенти и/или специализанти в системата на здравеопазването и няма да 

окаже въздействие върху държавния бюджет.  

Размерът на финансовите средства, които представляват разход за лечебните 

заведения, във връзка с процедурата по получаване на одобрение за извършване на 

обучение на студенти и специализанти, остава непроменен и той е регламентиран с 

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за 

трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88/2019 г.  

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

От извършения анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, 

че обществените отношения, предмет на проекта на наредба, не са регламентирани в 

европейското право и тяхната уредба е предмет на национално решение и е от 

компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 

168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда 

изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им 

политика. 

 


