Мотиви
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за
установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на
български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република
България (обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2005г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2011г., изм., бр.
98 от 13.12.2011г., изм. и доп., бр. 15 от 24.02.2015г.)

Причини, които налагат приемането на проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 15 от 13.12.2005г.
Съгласно чл. 89, ал. 2 на Закона за признаване на професионални квалификации
(ЗППК) проверката на познанията по български език на лицата, на които са признати
професионалните квалификации по реда на този закон, е задължителна при
упражняване на професия, която има последици за безопасността на пациентите.
Съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППК проверката по отношение на регулираните медицински
професии се извършва по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето,
т.е. по реда на Наредба № 15 от 13.12.2005г. Съответно разпоредбата на чл. 186, ал. 8 на
Закона за здравето регламентира, че с посочената наредба се определя и редът за
извършване на проверка на познанията по български език на гражданите на държавачленка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо
пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по
медицинска професия в друга държава-членка или в трета държава.
Към момента съгласно чл. 1, ал. 2 на Наредба № 15 от 13.12.2005г. тя не се
прилага за гражданите на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от
Европейското икономическо пространство и Швейцария. По тази причина се налага
изменение в Наредба № 15 от 13.12.2005г. с цел привеждането й в съответствие с
разпоредбата на чл. 186, ал. 8 на Закона за здравето и чл. 89, ал. 4 от ЗППК.
Разпоредбата на чл. 3 на Наредба № 15 от 13.12.2005г. регламентира степента на
владеене на български език и професионалната терминология на български език от
лицата с придобита професионална квалификация по регулирана медицинска професия
от професионално направление „Здравни грижи“. В посочената разпоредба обаче са
включени медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти,
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но не са включени останалите регулирани медицински професии от професионално
направление „Здравни грижи“ (инспектор по обществено здраве, зъботехник и
помощник-фармацевт). По тази причина се налага изменение в чл. 3 на наредбата, за да
бъдат обхванати всички регулирани медицински професии от професионално
направление „Здравни грижи“.
В образеца на удостоверение за владеене на български език и професионалната
терминология на български език (Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 на Наредба № 15 от
13.12.2005г.) е посочено, че удостоверението се издава, за да послужи пред
Министерството на здравеопазването и е валидно само за упражняване на медицинска
професия в Република България съгласно изискването на чл. 186, ал. 3 от Закона за
здравето. С изменението на разпоредбите на чл. 89 от ЗППК обаче удостоверението
вече ще е необходимо и на други заинтересовани страни – работодатели, регионални
здравни инспекции, съсловни организации, висши училища и др., и ще е необходимо
при упражняване на медицинска професия в Република България не само съгласно
изискването на чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето, но и съгласно изискванията на чл.
89 от ЗППК. По тази причина с настоящото изменение е предвидено в образеца на
удостоверение да се посочва, че то се издава с оглед упражняване от лицето на
медицинска професия в Република България съгласно изискването на чл. 186 от Закона
за здравето и чл. 89 от Закона за признаване на професионални квалификации.
Цел на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
13.12.2005г.
Целта на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
13.12.2005г. е наредбата да се приведе в съответствие с промените в чл. 89 от ЗППК и
чл. 186, ал. 8 на Закона за здравето, както и да се отстрани непълнотата относно
регулираните медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
13.12.2005г. няма да окаже пряко или косвено влияние върху държавния бюджет.
Лицата, включени в проекта изпълняват задължение, вменено им по силата на ЗППК,
съответно за заинтересованите лица не са необходими финансови средства, свързани с
прилагането на проекта на наредба.
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Очаквани резултати от прилагането на проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 15 от 13.12.2005г.
В резултат на приемането на проекта на наредба ще се постигне синхронизиране
на Наредба № 15 от 13.12.2005г. с разпоредбите на чл. 89 от ЗППК и чл. 186, ал. 8 на
Закона за здравето. Също така ще бъдат обхванати всички регулирани медицински
професии от професионално направление „Здравни грижи“.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С проекта на наредба не се транспонират изисквания на европейското
законодателство, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското право.
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