СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010г. за
условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Организация/
потребител
(вкл. начина на получаване на
предложението)
1.

Д-р Ваня Царвуланова –
Гаджева и Мая Гаджева,
вх. № 94-832/25.06.2018г. и
публикувано на Пората за
обществени консултации на
28.06.2018г.

Предложение

Приема се/
Не се приема

Мотиви

Считаме, че предложените изменения не са достатъчни за
да решат много от проблемите в работата на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“ (ИАМО) и не само тези
изнесени в медийното пространство. Сега действащата
Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване
на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна
агенция „Медицински одит“ както и Проекта на Наредба за
изменение и допълнение на същата са много общи и не
защитават адекватно правата и интересите на гражданите в
този процес, особено когато проверката се извършва по
сигнали на граждани (пациенти, техни роднини, други
придружаващи лица и др.), които в повечето случаи са
потърпевшите от нашата здравна система. При смъртни
случаи контролът и отчетността трябва да са много строги
и отговорни.
Ние считаме, че предложените от нас промени ще
спомогнат за подобряване изпълнението на мисията на
ИАМО: „Агенцията работи за подобряване на
качеството и безопасността на медицинското
обслужване на гражданите, като стимулира различните
субекти в здравеопазването и изпълнителите на
медицинска помощ към устойчиви подобрения в
работата, в качеството и в повишаване на
професионализма.“, нейната визия и стратегически цели.
Надяваме се, че нашите становища и предложения ще са от
полза и ще бъдат приети.
Конкретни предложения и становища:
1. Към чл. 1 (2) По реда на наредбата агенцията проверява
дейността на всички физически и юридически лица, за

1.Не се приема.

1.Предложението е в несъответствие със
законовата делегация на чл. 116в, ал. 2 от Закона
за здравето. По силата на тази разпоредба

които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на
Закона за здравето и на Закона за лечебните заведения.
Да се добави …и на Европейска харта за правата на
пациентите.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" има
право да проверява дейността на всички
физически и юридически лица, за които има
данни, че осъществяват дейност в нарушение на
Закона за здравето и на Закона за лечебните
заведения.

2. Проект за нов Чл. 3а. (1) Изпълнителният директор на
агенцията със заповед определя служителите, които
извършват проверките по чл. 1.
(2) При извършване на проверките служителите се
легитимират със служебни карти.
Кои служители ще извършват проверките? Трябва да се
създаде баланс от служители с медицинско образование и
други, юристи, икономисти и др. тъй като проблемите са
разнородни, което не би трябвало да е трудно при около 78
служители на стаж.

2.Приема се по
принцип.

2. Редактирана е разпоредбата на ал. 1, като
изрично е посочено, че изпълнителният директор
на ИАМО със заповед определя длъжностните
лица от агенцията, които могат да извършват
проверките и да съставят актовете за
установяване на административно нарушение. В
изпълнение на чл. 7, ал. 1 от наредбата и чл. 4, ал.
4, т. 15 от Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“
(УПИАМО) съставът на проверяващите се
определя със заповед на изпълнителния директор
за всяка конкретна проверка. Съгласно тази
правна норма подборът на актосъставителите и
участниците в проверката се определя съобразно
предмета и спецификата на конкретния
проверяван случай, като в проверката могат да
участват и външни експерти и медицински
специалисти със съответната компетентност.

3. Чл.6. (1) Извънредните проверки се извършват по
преценка на изпълнителния директор на агенцията без
предварително уведомяване на лечебното заведение.
Твърде широки пълномощия се дават на преценката на
само един човек изпълнителния директор на агенцията.

3.Не се приема.

3. Разпоредбата на чл. 6 следва да се тълкува в
нейната цялост – извънредни проверки могат да
се извършват, когато има искане от страна на
министъра на здравеопазването, при постъпил
сигнал или информация за здравни нарушения
при извършване на лечебна дейност.
Преценката на изпълнителния директор за
извършване на извънредна проверка е свързана с
оценка на компетентността на агенцията за
извършването ѝ.

4. Към Чл.6. При отказ той трябва да бъде мотивиран.
Мълчаливият отказ е много често срещан в нашата
администрацията и трябва да се избягва особено за много

4. Приема се по
принцип.

4.Мотивирането
на
действията
на
администрацията
е общ принцип при
осъществяване на административна дейност,

важни неща като медицински одит. Такова задължение на
администрацията да мотивира своите решения вече има в
чл. 41 Право на добра администрация т. 2 в) от Хартата на
основните права на Европейския съюз и ще бъде добре да
се възприеме и в България.
5. Изрично да се отбележи, че жалбите могат да се подават
и електронно.

6. Да се създаде нов член или алинея (и) относно сроковете,
в които трябва да се извършват извънредните проверки по
искане на министъра на здравеопазването, по сигнали на
граждани и други заинтересовани лица и организации.
Според чл. 18 (3) В случаите, когато проверката е
започнала по сигнал на граждани или други
заинтересовани лица, директорът на агенцията ги
уведомява за резултатите от проверката в 30-дневен срок
от нейното приключване.
Трябва да се конкретизира в какъв срок от сигнала на
гражданите трябва да се извърши проверката. Например, в
нашия случай това отне три месеца, което е твърде дълго.
Предлагаме 30-дневен срок и в този случай.
При смъртен случай и др. проверката трябва да се извърши
и в по-кратък срок, за да се избегне възможността да се
укрие или унищожи информация и др.
7. чл. 16 ал. 3 във връзка с чл. 18 ал. 3
Да се добави, че Копие от Констативния протокол трябва
да се даде и на гражданите подали сигнала, не само за
лечебното заведение и за агенцията. Абсурдно е
гражданите
(пациенти,
техни
роднини,
други
придружаващи лица и др.), които в повечето случаи са
потърпевшите от нашата здравна система и са подали
сигнал да не бъдат подробно уведомени. Как агенцията ще
изпълни своята мисия, визия и стратегически цели без да
дава поне някаква информация на гражданите, които както
всички знаем са доста обезверени от нашата медицинска
система?
Трябва да има задължение за агенцията да предоставя
подробна информация за извършените проверки на
гражданите или копие от констативния протокол; в

поради което не е необходимо предложението да
бъде изрично разписано в проекта.

5.Приема се попринцип.

5. И към този момент няма правна норма, която
да ограничава жалбите да се подават електронно,
тъй като начинът, по който те се подават не е
изрично уточнен.

6. Приема се
частично.

6. Във връзка с проверките започнали по сигнал
на граждани или други заинтересовани лица, в
проекта е създадена нова ал. 4 към чл. 6, която
регламентира двумесечен срок, в който да бъде
извършена проверката, аналогично на срока
посочен в чл. 121 от АПК относно разглеждане
на сигналите.
Предвиденият в чл. 18, ал.3 - 30 дневен срок за
уведомяване на резултатите от проверката е
съкратен на 7-дневен срок от връчване на
констативния протокол.

7. Приема се по
принцип.

7. Съгласно чл. 18, ал.3 от наредбата лицата
следва да бъдат уведомени за резултатите от
проверката, което не изключва и посочване на
данни от констативния протокол.

противен случай рискът от много общ отговор е твърде
голям, което се и случва на практика.

2.

„Българска
асоциация
за
закрила на пациентите“ национално
представителна
организация, представлявана
от адв. Пламен Таушанов,
вх. № 15-00-143/16.07.2018г.

Например, в нашия случай (причинена смърт от
интоксикация с Cordarone, медицински грешки и
административни нарушения) ИАМО отговори много
повърхностно, че всичко е наред без абсолютно никаква
подробна информация или копие от констативния
протокол. На нашите подробни възражения и въпроси от
няколко страници, с много медицински и други аргументи,
агенцията дори не си направи труда да отговори (Какво
правят 78 на щат служители?) и много нагло ни изпрати да
отидем на съд ако искаме. Сега ще видим какво ще
отговорят
пак
след
като
Министерство
на
здравеопазването им каза да преразгледат случая.
Агенцията дори не може да напише правилно лекарството
Cordarone на латински, а ние трябва да се доверим на много
общ отговор от вероятно извършената проверка, след като
сме изпратили много документи с подробни обяснения.
Оставя се впечатление, точно както се коментира по
медиите, че се имитира работа, случаи се омаловажават
въпреки данни за възможна лекарска грешка и
причиняване на смърт по непредпазливост и лечебни
заведения и лекари се прикриват.
Надяваме се, че нашите становища и предложения ще Ви
бъдат полезни и ще бъдат приети.
Във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 14 от 2010г. за условията и реда за
извършване на проверки на лечебните заведения от
ИАМО, считаме, че предложените изменения не
съответстват на очакванията на
обществото,
изпълнителните на медицинска помощ и пациентите,
относно изпълнението условията и реда за извършване на
проверки на лечебните заведения от ИАМО.
Сега действащата Наредба № 14 от 2010г. за условията и
реда за извършване на проверки на лечебните заведения от
ИАМО както и проекта на Наредба за изменение и
допълнение на същата, са недостатъчни и не променят
нищо съществено в организацията на ИАМО.
При смъртни случаи на пациенти и увреждания, считаме,
че извършените проверки не са ефикасни, защото не е
регламентирано в какъв срок следва да бъдат извършени,
събира се просто една медицинска документация, снемат
се безкритично едни обяснения и тези факти „се

Липсва
предложение.

възпроизвеждат“ в Констативен протокол и Акт, които
най-често не удовлетворяват увредения и/или заразен
пациент, или близките и роднините на починалия пациент.
Авторите на проекта на Наредба според нас не са прочели
Докладите за дейността на ИАМО, поне за последните 3
години. Ако бяха направили това, щяха да видят, че има
анализ, констатации и проблеми, които е следвало в
предлагания проект на наредба да бъдат нормативно
уредени, с цел – не само да се констатират проблеми, а да
се създават организационни предпоставки те да бъдат
решени.
Така например, издръжката на ИАМО е близо 2 мил. лева
годишно, а издадените и заплатени Наказателни
постановления през 2017г. не надхвърля 98 хил. лв. Когато
се констатират нарушения на Закона за здравето, които
представляват 31% от всички случаи, повечето са свързани
с неспазването на чл. 81, ал.2, където правото на достъпна
медицинска помощ се осъществява при прилагането на
следните принципи: „своевременност, достатъчност и
качество на медицинската помощ“.
Този текст е доста „обтекаем“ и неефективен, защото се
говори за принципи, които от своя страна пък не са ясно
нормативно дефинирани – що е това своевременност,
достатъчност и качество на медицинската помощ? От
друга страна, в съществуващата наредба, в чл. 2 е записано,
че целта на извършените от Агенцията проверки, е
осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ
и защита правата на пациентите.
В доклада на ИАМО не се изяснява как се постига тази цел.
Така например, в чл. 11 ИАМО е длъжна периодично да
отправя покани към представителните организации за
защита правата на пациентите, да участват със свои
представители като наблюдатели в извършените от
Агенцията проверки. Досега това никога не се е случвало,
така че думата „периодичност“ ако е през 7 години, нас не
ни удовлетворява, и този въпрос не е уреден и в
предлагания проект.
Ние считаме, че предлагания проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010г. за
условията и реда за извършване на проверки на лечебните
заведения от ИАМО, следва да бъде спрян, защото той не
урежда никакви нови обществени отношения в системата
на здравеопазването, а следва да бъдат поканени всички

Приема се по
принцип.

Въпросът е от организационен характер и ще
бъде взет под внимание от ИАМО.

Не се приема.

В проекта за изменение и допълнение на Закона
за здравето са предвидени промени, касаещи
извършваните от ИАМО проверки на лечебните
заведения. След приемането на проекта на ЗИД
на Закона за здравето ще е необходимо да се
изготви изцяло съобразен с тези изменения

заинтересовани лица в една обща работна група и да се
изготви на база на анализ, какво реално „куца“ в дейността
на ИАМО, доколко извършените стотици проверки на
ИАМО са допринесли в последните 7 години за
подобряване качеството на медицинската помощ и защита
правата на пациентите.
Към нас са се обръщали многократно пациенти, които са
сезирали ИАМО и които очакват с месеци извършването
на проверки, свързани с увреждане на дете при раждане,
смърт на дете при раждане или непосредствено след това,
смърт на родилка и много други, като дори след
изминаване на 1 година след извършени проверки, все още
процедурата е на ниво – съставяне на Акт за
административно нарушение.

проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба 14 от 2010г. за условията и реда за
извършване на проверки на лечебните заведения
от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
При сформирането на работната група ще бъдат
поканени
за
участие
в
състава
й
представителните организации за защита
правата на пациентите.

За разлика от проверките, които извършва НЗОК, то при
тези на ИАМО няма ясно дефинирани специалности на
актосъставителите, лекар ли е и с каква специалност е,
икономист ли е, юрист ли е …? И как се изпълнява сега
действащия чл. 9, в състава на комисиите, как участват
посочените специалисти, както и как се изпълнява чл. 10,
защото в Докладите за дейността на ИАМО няма никакъв
анализ и според нас това е поредното „пожелание“ каквото
е и чл. 11. Ако тези чл. 8, 9, 10 и 11 бяха изпълнявани,
считаме, че нямаше да е този резултат, който се докладва
за дейността на ИАМО.
Основно място в него – има едни констатации, обобщения,
промяна на процентни съотношения, но във всяка
следваща година, не се вижда какво реално е било
изчерпателно решено в системата на здравеопазването.

Липсва
предложение.

Друга „аномалия“ според нас в съществуващата Наредба е
чл. 5 – как утвърдения план за планови проверки се
публикува на официалната страница на Агенцията, поне 30
дни преди началото на съответното шестмесечие. Ако
условно сравним дейността на ИАМО с НАП, би следвало
и НАП да започне да публикува плановите проверки.

Липсва
предложение.

Друго „крещящо“ несъответствие в предлагания Проект,
това са чл. 16, ал.1- „5 дни се заменят с 10 дни“, който
считаме, че е предпоставка за още по-голяма корупция, тъй
като ще има повече време за „нагласяне“ на крайния

Не се приема.

Констативния протокол не е част от
административнонаказателното производство,
поради което няма законово несъответствие.
Преценката за срока е по целесъобразност с цел
неговото спазване с оглед натовареността на

резултат, но това е въпрос на организацията на ИАМО и
нека компетентните органи от МЗ да го прецизират.

проверяващия орган ИАМО и необходимостта от
постигане на най-високо качество на проверката.
Този срок не влияе на срокове, предвидени в
ЗАНН.

Не може да подминем и неприемливия за нас срок по чл.
18, ал.3 „В случаите, когато проверката е започнала по
сигнал на граждани или други заинтересовани лица,
директорът на агенцията ги уведомява за резултатите от
проверката в 30дневен срок от нейното приключване“.
По съществуващия текст на Наредба 14, ал.18, ал.3,
считаме, че не може Изпълнителния директор на ИАМО да
уведомява за резултатите от извършената проверка,
започнала по сигнал на граждани или други
заинтересовани лица, да ги уведомява в 30-дневен срок от
нейното приключване. Считаме, че този срок следва да
бъде не по-дълъг от 7 (седем) дни.

Приема се.

Във връзка с проверките започнали по сигнал на
граждани или други заинтересовани лица, в
проекта е създадена нова ал. 4 към чл. 6, която
регламентира двумесечен срок, в който да бъде
извършена проверката по аналогия на чл. 121 от
АПК относно разглеждане на сигналите.
Предвиденият в чл. 18, ал.3 - 30 дневен срок за
уведомяване на резултатите от проверката е
съкратен на 7-дневен срок от връчване на
констативния протокол.

Досега не става ясно в годишните доклади за дейността,
как се изпълнява чл. 20. В някои от тях се споменава за
определен брой искани становища от Прокуратурата, без
да се изяснява по колко от тях е дадено становище за
наличие на данни за престъпление. Напротив – от
многобройните резултати от извършени проверки,
констативни протоколи и актове, най-често се описват
извършени нарушения и въпреки че те касаят нарушения
на законодателството (ЗЗ, ЗЛЗ, Медицински стандарт и
други), в резултат на което са настъпвали увреждания и
смърт на пациенти, се „третират“ като едни обикновени
административни нарушения по чл. 28 от ЗАНН, като
„маловажен случай“.

Липсва
предложение.

Коментарите относно преценката за наличие на
данни за престъпление е от компетентността на
друг орган, а не на ИАМО.

За нас е необяснимо на какво основание, след като липсва
такова в Наредба № 14, как ИАМО „ежемесечно
предоставя на Министерството на правосъдието
информация за извършени проверки, относно съмнения за
корупционни практики в областта на здравеопазването,
съгласно график на неотложните мерки и действията на
правителството и органите на съдебна власт за изпълнение
на показателите за напредък“.

Липсва
предложение.

Направените коментари не са в предметния
обхват на наредбата.

В предлагания проект липсва превантивна мярка за
извършена корупция в самата ИАМО, каквато констатация
и проверка извършва Главна прокуратура в момента.

Не се приема.

Предложението не е в предметния обхват на
наредбата.

Докато не завърши тази проверка и главната прокуратура
не съобщи, че има ли повдигнати обвинения и за какво,
считаме, че не следва да предлага проект на наредба.

Не се приема.

Предвижданите с проекта на наредба изменения
и допълнения не са обвързани с визираните
действия на Прокуратурата.

Твърде широки правомощия са предоставени еднолично на
изпълнителния директор на ИАМО, считаме, че ИАМО
следва да има Консултативен орган по структура, какъвто
има към Министъра на здравеопазването – Висш
медицински съвет, по чл. 6 от ЗЗ (друг е въпроса колко и
той се използва), разбира се на мястото на БЧК следва да
са национално представителните пациентски организации.

Не се приема.

Обхвата на наредбата е нормативно определен в
Раздел VI „Контрол върху медицинското
обслужване“ от Глава трета на Закона за
здравето, поради което предложението би било в
противоречие със закона. Съгласно чл. 116 а, ал.1
от Закона за здравето контролът се осъществява
от ИАМО.

Считаме, че по чл. 6 – мълчаливият отказ трябва да бъде
мотивиран.

Приема се по
принцип.

Мотивите са изложени по т. 1 от справката,
подточка 4.

Не е предвидена правна възможност, жалбите да могат да
се подават и получават и електронно.

Приема се попринцип.

Мотивите са изложени в т.1 от справката,
подточка 5.

Няма срок, в който трябва да се извършват извънредни
проверки по искане на Министъра на здравеопазването, по
сигнали на граждани и/или други заинтересовани лица и
организации, което на практика когато те се извършват със
закъснение с месеци – те са неефективни.

Приема се.

Във връзка с проверките започнали по сигнал на
граждани или други заинтересовани лица, в
проекта е създадена нова ал. 4 към чл. 6, която
регламентира двумесечен срок, в който да бъде
извършена проверката по аналогия на чл. 121 от
АПК.

Досега Констативен протокол се е съставял в срок до 5
(пет) дни, предлага се 10 (десет), което за нас е излишно
„протакане“, защото такъв „бисер“ констативен протокол,
т.е. протокол съставен на място – да се пише в 5-дневен (а
сега в 10-дневен) срок, е необяснимо. Напротив – веднага
след съставяне на Констативния протокол, следва да се
връчи на Директора и/или Управителя на лечебното
заведение, а не както в настоящата Наредба, чл. 16, ал.4 –
„в 3-дневен срок от изготвянето му“. Ако следваме
предлаганата логика, че той ще се връчи на директора на
13-тия ден – това е абсолютно недопустимо.

Не се приема.

Констативния протокол не е част от
административнонаказателното производство,
поради което няма законово несъответствие.
Преценката за срока е по целесъобразност с цел
неговото спазване с оглед натовареността на
проверяващия орган ИАМО и осигуряване на
качествено извършване на проверките. Този срок
не влияе на сроковете предвидени в ЗАНН.

Според нас, трябва да се конкретизира срока за извършване
на проверки, по сигнал на граждани, за настъпила смърт на
пациент, който следва да бъде до 3 (три) дни.

Приема се по
принцип.

При проверките започнали по сигнал на
граждани или други заинтересовани лица, в
проекта е създадена нова ал. 4 към чл. 6, която
регламентира срок до 2 месеца, в който да бъде
извършена проверката, което означава, че при
необходимост този срок може да бъде и 3 дни.
Значително е съкратен е срокът по чл. 18, ал.3 за
уведомяване за резултатите от проверката.

Имайки предвид гореизложеното, взимаме отношение по
една малка част от проблемите, който следва да бъдат
уредени с тази Наредба, а не само с предлаганите в Проекта
за Наредба изменения.
Все още няма определени критерии за оценка на
качеството на медицинските дейности от МЗ, нито има
такова предложения от ИАМО, на основата на
европейските практики за лечение по заболявания и
диагнози. Няма система за мотивиране, за да се подобри
ефективността на ИАМО, въз основа на ключови
показатели за ефективността и качеството на дейността му,
а оттам – и на цялостната дейност в системата на
здравеопазването.
Изразяваме готовност, ако се спре процедурата по
приемане на промените по Наредба № 14, да дадем своята
експертиза с участие в работна група на Министъра на
здравеопазването.

Не се приема.

Предложението е извън обхвата на предмета на
наредбата. Всички предложения биха могли да
бъдат дадени в рамките на настоящото
обществено обсъждане и съответно разгледани
към настоящия момент.

Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ
Заместник-министър на здравеопазването

