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
№

1.

Участник в
Приема се/
общественото
Предложение
Не се приема
обсъждане
ВМА, вх. № 131. В чл. 11, ал. 1, т. 2 на проекта да отпадне текста „с 1. Не се
00-5/11.02.2019г. придобита вече друга специалност в системата на приема
здравеопазването“, тъй като акредитираните бази за
обучение изпитват затруднение за разкриване на
конкретната длъжност „лекар – специализант по …“,
бивайки принуждавани непрекъснато да трансформират
щата си. Предоставянето на възможност за зачисляване чрез
договор по чл. 234 от КТ и по първа клинична специалност
до голяма степен организационно ще облекчи цялостния
процес, като се даде по-голям достъп до обучение на
кандидатите, работещи в съответната база.

Мотиви
1. Към момента заемането на длъжностите за
специализанти се извършва в съответствие с
изискванията на Кодекса на труда, който дава
възможност на всеки работодател да подбира
служителите си по избран от него начин. Всяка база
за обучение може да проведе конкурс по Кодекса на
труда за назначаване на специализант, но не е
задължена. Липсата на конкурс при заемането на
длъжностите за специализанти обаче се приема от
кандидатите за специализация като субективизъм и
води до разколебаване в обективността на начина, по
който се назначават специализантите. По тази
причина в проекта на наредба е предвидено
заемането на длъжностите за специализанти да се
извършва след провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда. В случай обаче че се приеме
предложението и служителите без специалност да
могат да специализират въз основа на договор по чл.
234 от Кодекса на труда, ще се създаде ситуация, при
която от една страна длъжностите за специализанти
трябва да се заемат след проведен конкурс по

2. В чл. 13, ал. 2 след текста „Висшите училища“ да се 2. Не се
добави „и Военномедицинска академия“, тъй като ВМА, приема.
освен база за обучение, е и научна организация. Настоящият
текст на проекта поставя в неравноправно положение
заемащите академични длъжности служители на ВМА
спрямо тези на висшите училища.

Кодекса на труда, а от друга – назначените
служители, за които няма изискване за провеждане на
конкурс по Кодекса на труда, ще могат да
специализират без провеждане на такъв конкурс.
Въвеждането на тези две възможности на практика
ще доведе до заобикаляне на изискването за
провеждане на конкурс по Кодекса на труда за
длъжностите за специализанти, като работодателите
ще назначават служителите си без специалност първо
на трудов договор на длъжност „лекар“ (или друга
длъжност
съобразно
придобитата
от
тях
професионална квалификация), след което ще
сключват договор по чл. 234 от Кодекса на труда.
Това е и причината възможността за специализация
въз основа на договор по чл. 234 от Кодекса на труда
на служители на лечебно заведение – база за
обучение, да се въведе само за служители с
придобита
специалност,
които
желаят
да
специализират по втора или следваща специалност.
Така ще се избегне възможността за заобикаляне на
изискването за провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда при назначаването на
специализанти.
2. Разпоредбата на чл. 13 на наредбата принципно
касае лечебни заведения, които нямат одобрение от
министъра на здравеопазването за обучение по
съответната специалност. С настоящия проект тази
възможност се създава и за висшите училища, които
към момента не могат да се възползват от нея, тъй
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3. Въвеждане на форма за платена специализация, като 3. Не се
местата за платена специализация да не надвишават 30% от приема.
броя на специализантите на трудов договор в съответната
база за обучение; базата за обучение заплаща на
специализиращите в платена форма възнаграждение, не помалко от тези на трудов договор; местата за платена
специализация да се обявяват от МЗ след подадени заявки от
базите за обучение и съобразени с техния капацитет. ВМА
посочва, че има силен интерес към възможността за платена
специализация както от български граждани, така и от
граждани на държави-членки на ЕС. Липсата на възможност
за платена специализация не позволява на големите бази за
обучение да запълнят капацитета си – невъзможно е да се
разкрият толкова много щатно осигурени места за
специализанти. Без платена форма на специализация броят
на специализиращите лекари рязко намалява – през 2015г.
броят на специализантите във ВМА е бил 174, към
настоящия момент е 81.

като не са лечебни заведения. В общия случай
висшите училища не са бази за обучение по клинични
специалности, поради което е целесъобразно да
бъдат включени в чл. 13 на Наредба № 1. ВМА обаче
е лечебно заведение и в случаите, когато желае да
обучава свой служител (включително заемащ
академична длъжност) по специалност, за която няма
одобрение за обучение от министъра на
здравеопазването, тя може да направи това по реда на
действащата ал. 1 на чл. 13 на Наредба № 1, без да е
необходимо да се добавя повторно и в ал. 2.
3. 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
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2.

МИ на МВР, вх.
№ 66-0023/12.02.2019г.

1. В чл. 11, ал. 1, т. 2 на проекта да отпадне текста „с 1. Не се
придобита вече друга специалност в системата на приема.
здравеопазването“, тъй като чрез предоставяне на
възможност за зачисляване по чл. 234 от КТ и при първа
клинична специалност ще се облекчи цялостно процеса на
квалификация, като се осигури по-добър достъп на
кандидатите, работещи в съответната база.

основа на трудов договор, а други – срещу
заплащане, ще създаде неравнопоставеност между
специализантите. В допълнение не е целесъобразно
МЗ да обявява места за специализация, тъй като
централизираният подход при определяне броя на
местата за специализанти значително забавя
започването на специализация. Възприетият в
Наредба № 1 децентрализиран подход за определяне
на длъжностите за специализанти от базите за
обучение текущо и целогодишно, както се обявяват
останалите свободни работни места, съобразно
нуждите и възможностите на базите, е много погъвкав и значително улеснява започването на
специализацията.
1. Към момента заемането на длъжностите за
специализанти се извършва в съответствие с
изискванията на Кодекса на труда, който дава
възможност на всеки работодател да подбира
служителите си по избран от него начин. Всяка база
за обучение може да проведе конкурс по Кодекса на
труда за назначаване на специализант, но не е
задължена. Липсата на конкурс при заемането на
длъжностите за специализанти обаче се приема от
кандидатите за специализация като субективизъм и
води до разколебаване в обективността на начина, по
който се назначават специализантите. По тази
причина в проекта на наредба е предвидено
заемането на длъжностите за специализанти да се
извършва след провеждане на конкурс по реда на
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Кодекса на труда. В случай обаче че се приеме
предложението и служителите без специалност да
могат да специализират въз основа на договор по чл.
234 от Кодекса на труда, ще се създаде ситуация, при
която от една страна длъжностите за специализанти
трябва да се заемат след проведен конкурс по
Кодекса на труда, а от друга – назначените
служители, за които няма изискване за провеждане
на конкурс по Кодекса на труда, ще могат да
специализират без провеждане на такъв конкурс.
Въвеждането на тези две възможности на практика
ще доведе до заобикаляне на изискването за
провеждане на конкурс по Кодекса на труда за
длъжностите за специализанти, като работодателите
ще назначават служителите си без специалност
първо на трудов договор на длъжност „лекар“ (или
друга длъжност съобразно придобитата от тях
професионална квалификация), след което ще
сключват договор по чл. 234 от Кодекса на труда.
Това е и причината възможността за специализация
въз основа на договор по чл. 234 от Кодекса на труда
на служители на лечебно заведение – база за
обучение, да се въведе само за служители с
придобита
специалност,
които
желаят
да
специализират по втора или следваща специалност.
Така ще се избегне възможността за заобикаляне на
изискването за провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда при назначаването на
специализанти.
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2. Относно платените специализация предлага базата за 2. Не се
обучение на специализантите в платена форма да заплаща приема.
минимална работна заплата на специализиращия. МЗ да
обявява ежегодно местата за платени специализации след
заявка на базите за обучение – така ще се даде възможност
на повече колеги да специализират и повишат
квалификацията си, като с това ще се запълват и
капацитетите на по-големите бази за обучение. По този
начин ще се избегне неудобството от непрекъснато щатно
подсигуряване на специализантски места в базите за
обучение.

2. Към момента няма „платени специализации“.
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.
Не е целесъобразно въвеждането на платена
специализация, тъй като това би довело до
неравнопоставеност между специализантите – по
едни и същи специалности едни специализанти биха
се обучавали въз основа на трудов договор, а други –
срещу заплащане. Платената специализация не
защитава в достатъчна степен правата и интересите
на специализантите, както трудовият договор.
Предлаганото заплащане на специализантите от една
минимална работна заплата е недостатъчно и би
отблъснало кандидатите за специализация. В
допълнение не е целесъобразно МЗ да обявява места
за специализация, тъй като централизираният подход
при определяне броя на местата за специализанти
значително забавя започването на специализация.
Възприетият в Наредба № 1 децентрализиран подход
за определяне на длъжностите за специализанти от
базите за обучение текущо и целогодишно, както се
обявяват останалите свободни работни места,
съобразно нуждите и възможностите на базите, е
много по-гъвкав и значително улеснява започването
на специализацията.
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3. В чл. 13, ал. 2 след текста „Висшите училища“ да се 3. Не се
добави „и Медицински институт на МВР“, като научна приема.
организация. Настоящият текст на проекта изолира МИ –
МВР и го поставя в неравностойно положение спрямо
всички други висши училища.

3.

УМБАЛСМ „Н.
И. Пирогов“
ЕАД, вх. № 3319-9/14.02.2019г.

3. Разпоредбата на чл. 13 принципно касае
лечебни заведения, които нямат одобрение от
министъра на здравеопазването за обучение по
съответната специалност. С настоящия проект тази
възможност се създава и за висшите училища, които
към момента не могат да се възползват от нея, тъй
като не са лечебни заведения. В общия случай
висшите училища не са бази за обучение по
клинични
специалности,
поради
което
е
целесъобразно да бъдат включени в чл. 13 на
Наредба № 1. МИ на МВР обаче е лечебно заведение
и в случаите, когато желае да обучава свой служител
(включително заемащ академична длъжност) по
специалност, за която няма одобрение за обучение от
министъра на здравеопазването, може да направи
това по реда на действащата ал. 1 на чл. 13 на
Наредба № 1, без да е необходимо да се добавя
повторно и в ал. 2.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД е акредитирана по 28 Приема се
различни специалности. Като утвърдена база с високо ниво
на обучаващ персонал и хабилитирани лица може и
подготвя в момента специалисти от дефицитните
специалности като Спешна медицина, Обща и клинична
патология и Анестезиология и интензивно лечение, но няма
възможност да назначи на щатно място всеки един от
придобилите специалност. Предвид предложените промени
в Наредба № 1, чиято цел е да се финансира от държавния
бюджет определен брой специализанти в зависимост от
нуждите на съответния регион/болница смятат, че
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4.

Д-р Виктория
Чобанова –
ръководител на
акредитирана
практика за
практическо
обучение на
студенти и
специализанти,
вх. № 94-248/
18.02.2019г.

условието за назначаване на новите специалисти на трудов
договор, съответен на продължителността на тяхната
специализация е неизпълнимо/непосилно. Предлагат да се
обмисли вариант на договорни отношения, които да
разпределят отговорността по назначаването на обучените
вече специалисти между лечебните заведения и МЗ, за да
може базата УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ да бъде звеното,
което да формира високо ниво на подготовка и протичане
на
специализацията,
особено
по
дефицитните
специалности, но да не бъде ангажирана с осигуряването на
щатно място за тях. Да се обмисли и вариант за обучение на
специализанти, които след придобиване на специалност да
започват работа към болница, която има необходимост от
тях и е сключила договор с МЗ за заплащане на обучението
им.
Като цяло проектът дава по-правилна регламентация на
взаимоотношенията
между
обучаващи,
обучавани,
университети и МЗ, което е положително.
1. Положителна е и промяната, позволяваща на
специализиращите Обща медицина да получават заплата,
като държавата субсидира базите за обучение. Не е
достатъчно ясен механизмът на тази субсидия – за всеки
модул МЗ ще изплаща отделна субсидия или на някакъв
период от време МЗ ще превежда сумарно заплащане. Не е
ясно и какви документи ще са необходими, за да се получи
тази субсидия. В това отношение трябва да се детайлизират
текстовете. За акредитираните лечебни заведения е важно
да знаят кога ще получават субсидията, за да могат да
направят финансовите си разчети, вкл. редовното

1. Липсва
конкретно
предложение

1. В чл. 43, ал. 2 на проекта е предвидено, че
Министерството на здравеопазването сключва
договори с висшите училища и Военномедицинската
академия за предоставяне на средствата за
финансиране на таксата за обучение по ал. 1 и
субсидията по чл. 42б на амбулаториите за първична
медицинска помощ – бази за обучение по
специалност „Обща медицина“. В преработения
проект е конкретизирано, че субсидията се
предоставя на тримесечие въз основа на представена
справка за предстоящото обучение по клиничната
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изплащане на работни заплати по срочен трудов договор,
както и осигуровките на специализанта.

2. Положителна е идеята специализантът да работи по
придобитата специалност толкова време, колкото е бил
субсидиран, но не е ясно как това ще се осъществи след
придобиване на специалност Обща медицина –
специалистът ще разкрива нова практика или ще работи
някъде като втори лекар. Първото е доста трудоемко, докато
се събере необходимия брой пациенти за самоиздръжка на
практиката, второто е несигурно. „Работи като ОПЛ“ е
доста обща формулировка.

2. Липсва
предложение

3. Промените в наредбата ще натоварят административно
обучителните практики по Обща медицина – ще трябва да
се правят срочни трудови договори, да се осигурява
отсъствие за провеждането на модули, ще трябва да се прави
подробен индивидуален учебен план (трудно е да се
направи коректен план, тъй като специализацията
продължава 3 години и в началото не се знае кои модули от
обучението за кои периоди от време ще бъдат обявени).
4. Положително е и прекъсването на специализацията
при неизпълнение на учебната програма – това ще реши
въпроса с лекарите, които са се зачислили за специализация
и нямат никакво намерение да я завършат.
5. Обявеният срок 6 месеца в акредитирана практика за
лекар, който не работи като ОПЛ, е недостатъчен. Към

3. Липсва
предложение

специалност на специализантите, заели места, за
които МЗ ще заплаща субсидия на базите за
обучение. Конкретните условия за предоставянето на
средствата се уговарят в посочените договори по чл.
43, ал. 2 на проекта.
2. Предвиденото в проекта на наредба е след
придобиването на специалност специализантите, за
които е изплащана субсидия, да са длъжни да работят
по придобитата специалност. В случая когато
придобитата специалност е Обща медицина, няма
задължително изискване специалистът да разкрие
собствена практика или да работи в практика за
първична медицинска помощ като нает лекар – и
двата начина на работа по придобитата специалност
са възможни.

4. Липсва
предложение
5. Приема
се по принцип

5. Посочената в чл. 16, ал. 2 на Наредба № 1
продължителност на практическото обучение в
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момента специализацията е 18 месеца, което е много. Може
би 12 месеца е разумният компромис, за да може лекарят да
участва във всички дейности и да добие достатъчно опит, за
да продължи да работи самостоятелно.

5.

Държавна
агенция за
закрила на
детето, вх. № 1200111/21.02.2019г.

Считат, че предприетите действия за провеждане на здравна Приема се.
реформа, с която се цели ефективен механизъм за
провеждане на държавната политика по осигуряване на
необходимите
специалисти
в
системата
на
здравеопазването би довела и до подобряване на детското
здравеопазване. За да бъдат изпълнени целите в Стратегията
за детето 2019-2030г. е необходимо подобряване и развитие
на професионалистите, работещи с деца (вкл. лекари и
здравни работници) и задържане в системата. Посочено е
значението на бременността и ранното детско развитие за
цялостното развитие на индивида. Изброени са заложените
ключови мерки в Стратегията за детето 2019-2030г.

амбулатория за първична медицинска помощ,
получила
одобрение
от
министъра
на
здравеопазването за обучение по „Обща медицина“,
е задължителната минимална продължителност на
това обучение (6 месеца), под която то не може да
пада. Това е едно от минималните изисквания към
обучението по Обща медицина, заложени в
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на
професионални
квалификации,
което
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 това обучение е определена в
учебната програма по специалност Обща медицина.
С промените в наредбата МЗ предвижда да
субсидира базите за обучение за местата,
финансирани
от
държавата
по
клинични
специалности, което представлява възможност за
въздействие на държавата при недостиг на
специалисти по определени специалности или в
определени региони. По този начин ще се реализира
държавната
политика
по
осигуряване
на
необходимите специалисти. Местата, финансирани
от държавата ще се утвърждават приоритетно по
специалности, при които се отчита недостиг на
специалисти.
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6.

Посочено е, че в България има дефицит на детски психиатри
и в тази връзка е необходимо да се вземат мерки за
привличане на кадри по тази специалност в системата на
здравеопазването. Отбелязано е също, че всички политики,
реформи, законодателни инициативи, свързани с децата
пряко и непряко, както и тяхното финансово обезпечаване,
следва да бъдат съобразени с ефекта, който биха имали
върху живота и благосъстоянието на децата, както и върху
конкретни групи деца в уязвимо положение.
Д-р Михаил
1. За носителите на наградата „Златен Хипократ“ и 1. Не се
Михайлов, вх. № „Златен Хермес с кадуцей“ да се предвиди възможност да се приема.
94-266/22.02.2019 зачисляват за специализация по избрана от тях специалност,
без да се явяват на конкурсен изпит, като за същите да се
предвиди, че не дължат заплащане такса обучение за
избраната специалност.

1. Всеки медицински специалист, включително
носителите на наградата „Златен Хипократ“ или
„Златен Хермес с кадуцей“, сам избира
специалността, по която да се обучава. Съгласно
разпоредбите на Наредба № 1 подборът на
кандидатите за длъжностите за специализанти по
клинични специалности се извършва по реда на
Кодекса на труда, като с настоящото изменение се
предвижда длъжностите за специализанти да се
заемат след провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда. Следва да се отбележи, че
министърът на здравеопазването няма възможност да
задължи конкретно лечебно заведение да наеме на
длъжност „лекар, специализант“ носител на
наградата „Златен Хипократ“ или „Златен Хермес с
кадуцей“.
Специализантите
по
неклинични
специалности се обучават въз основа на заповед на
ректора.
Специализантите
по
клинични
специалности заплащат такса само за теоретичното
си обучение, а специализантите по неклинични
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2. Да бъде разписан текст, даващ възможност
работещите на трудов договор на пълен работен ден лекари
в лечебно заведение, акредитирано като база за практическо
обучение по съответните медицински специалности, да се
зачисляват за специализация по специалността, по която

2. Не се
приема.

специалности,
специалности
за
лица
с
професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“, военномедицинските специалности и
специализантите по чл. 11, ал. 4 на Наредба № 1
заплащат такса освен за теоретичното и за
практическото си обучение. Съответно за местата,
финансирани от държавата, дължимата такса от
специализантите, класирани на тези места, се
заплаща от Министерството на здравеопазването.
В Наредба № 1 е предвиден механизъм, по който
обучението на специализантите, носители на
наградата „Златен Хипократ“, „Златен Гален“ и
пълните отличници по специалностите от
професионално направление „Здравни грижи“ да
може да се финансира от държавата – висшите
училища
подават
в
Министерството
на
здравеопазването информация за регистрираните от
тях носители на наградата „Златен Хипократ“ и
„Златен Гален“, както и пълните отличници по
специалностите от професионално направление
„Здравни грижи“, а министърът на здравеопазването
взима предвид тази информация при определяне
броя на местата за специализанти, за които
държавата ще финансира таксата за обучението.
2. Към момента заемането на длъжностите за
специализанти се извършва в съответствие с
изискванията на Кодекса на труда, който дава
възможност на всеки работодател да подбира
служителите си по избран от него начин. Всяка база
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имат сключен трудов договор, като пояснява, че същите в
процеса на професионалната си дейност на пълен работен
ден ще изпълняват учебната програма за специализация.

за обучение може да проведе конкурс по Кодекса на
труда за назначаване на специализант, но не е
задължена. Липсата на конкурс при заемането на
длъжностите за специализанти обаче се приема от
кандидатите за специализация като субективизъм и
води до разколебаване в обективността на начина, по
който се назначават специализантите. По тази
причина в проекта на наредба е предвидено
заемането на длъжностите за специализанти да се
извършва след провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда (предложението е на Асоциацията
за развитие на медицинската общност). В случай
обаче че се приеме предложението и лекарите без
специалност, назначени на трудов договор на пълен
работен ден, да могат да специализират въз основа на
договор по чл. 234 от Кодекса на труда, ще се създаде
ситуация, при която от една страна длъжностите за
специализанти трябва да се заемат след проведен
конкурс по Кодекса на труда, а от друга –
назначените лекари на трудов договор на пълен
работен ден (за които няма изискване за провеждане
на конкурс по Кодекса на труда) ще могат да
специализират де факто без провеждане на такъв
конкурс. Въвеждането на тези две възможности на
практика ще доведе до заобикаляне на изискването за
провеждане на конкурс по Кодекса на труда за
длъжностите за специализанти, като работодателите
ще назначават служителите си първо на трудов
договор на длъжност „лекар“, след което ще
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3. Да отпадне разписаният в чл. 17, ал. 4 от наредбата
текст, според който лекарите, които работят по трудов
договор с база за обучение на длъжност, различна от
длъжността „лекар, специализант“ да не се зачита за
обучение за придобиване на специалност.

3. Приема се
частично.

4. Приемът на специализанти да става въз основа на
конкурсно начало за всички специалности на база единни
общи критерии, а не на база различни критерии, въвеждани

4. Не се
приема

сключват договор по чл. 234 от Кодекса на труда.
Това е и причината възможността за специализация
въз основа на договор по чл. 234 от Кодекса на труда
на служители на лечебно заведение – база за
обучение, да се въведе само за служителите с
придобита
специалност,
които
желаят
да
специализират по втора или следваща специалност.
Така ще се избегне възможността за заобикаляне на
изискването за провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда при назначаването на
специализанти.
3. В разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от проекта е
предвидено, че времето, през което медицинските и
немедицинските специалисти работят по клинична
специалност в база за обучение на основание,
различно от посоченото в чл. 11, ал. 1, не се зачита за
обучение за придобиване на специалност. По този
начин се обхващат всички основания за обучение за
придобиване на специалност, предвидени в чл. 11, ал.
1 на наредбата, а не само длъжността „лекар,
специализант“. Важно е да се отбележи, че именно
основанията, на които може да се провежда обучение
за придобиване на клинична специалност от
работещите в база за обучение, различават на
практика специализантите от останалите работещи в
базата за обучение.
4. Подборът на кандидатите за длъжностите за
специализанти по клинични специалности се
извършва по реда на Кодекса на труда, като с
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от висши учебни заведения.

7.

Проф. Георги
Ончев –
Ръководител
Катедра по
психиатрия и
медицинска
психология, МУ
– София, вх. №
21-00140/26.02.2019г.

Предлага следните две предложения:
1. Текстът на чл. 17 (3) за бъде заменен със: „Заемането
1. Не се
на длъжностите по ал. 1 се извършва след провеждане на приема.
конкурс с писмен изпит по ред, определен от висшето
медицинско училище, с което базата има сключен договор
за обучение.“
Мотиви: Конкурс по реда на Кодекса на труда се
извършва от комисия, назначена от ръководителя на
лечебното заведение. Сега съществуват немалко лечебни
заведения извън университетските болници, които имат
договори с висшите медицински училища за практическо
обучение, и има тенденция техният брой да нараства. В тях

настоящото изменение се предвижда длъжностите за
специализанти да се заемат след провеждане на
конкурс по реда на Кодекса на труда. Всеки
работодател има право сам да подбира служителите
си и не е обосновано в нормативен акт да се
регламентира трета страна да извършва подбора на
служителите на работодателя (в предложението не е
конкретизирано кой точно би провеждал конкурса и
би разработвал единни общи критерии). Заемането на
местата
за
неклинични
специалности
и
специалностите за лекари по дентална медицина
(определени от висшето училище) се извършва след
конкурс по ред, определен от висшето училище, като
за лекарите по дентална медицина редът се определя
съвместно с базата за обучение по чл. 22а, ал. 2 на
наредбата. В предложението не е посочено кой точно
би следвало да извършва подбора на специализанти.
1. Специализантът по клинични специалности се
назначава на срочен трудов договор в базата за
обучение. Основно право на работодателя е да
извършва подбор на служителите си по своя
преценка по реда на Кодекса на труда. Предвид
трудово-правните отношения между специализанта
по клинични специалности и базата за обучение не е
обосновано в нормативен акт да се регламентира
трета страна (каквато е висшето училище, с което
базата има сключен договор за обучение) да
извършва подбора на служителите на работодателя.
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не работят преподаватели и по принцип контролът върху
качеството на обучението, особено при клиничните
специалности (при които натоварването с рутинна клинична
дейност е огромно, а покриването на денонощния график е
приоритет за ръководителя на заведението пред
обучаването в базисни терапевтични умения), е проблемно.
Един конкурс, проведен от университетски преподаватели
във висше медицинско училище, ще осигури по-обективен
и качествен подбор на входа на специализацията, отколкото
"вътрешна" комисия, съставена от служители на клиничната
база, която провежда "събеседване" (оставащо непрозрачно)
и е водена често от местни, конюнктурни съображения и
интереси, а не от качествата и мотивацията на кандидата/
кандидатите.
2. Към чл. 20, ал. 5 след първото изречение да се добави:
„В случаите, когато базата за обучение не е структура на
университетска
болница
и
ръководителят
на
специализацията не е университетски преподавател,
индивидуалният учебен план се съгласува с катедрата по
съответната специалност във висшето медицинско
училище.“
Мотиви: Те са същите като изложените по-горе към
първото предложение и се свеждат най-общо до
необходимостта от по-добър контрол върху качеството на
специализациите в лечебни заведения, които са извън
университетските болници, но имат договор с висшите
медицински училища. Необходим е дори допълнителен
текст в наредбата, регламентиращ методично консултиране
и контролиране от страна на съответните катедри в случаите

2. Приема се 2. Настоящият текст на чл. 20, ал. 5 от проекта
по принцип.
включва предложената възможност, тъй като
проверката дали индивидуалният учебен план е в
съответствие с утвърдената от министъра на
здравеопазването учебна програма по съответната
специалност се осъществява от висшето училище. В
правомощията на висшето училище е да определи
своята структура, която на практика да извърши
преценката (която може да бъде катедрата по
съответната специалност). Следва да се отбележи, че
катедрата не е самостоятелно юридическо лице, а
структура на висшето училище, поради което тя не
следва да се посочва в нормативен акт като
самостоятелен субект, на който да се вменяват
правомощия и задължения.
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8.

Доц. Светлан
Дерменджиев –
председател на
Българското
научно
дружество по
професионални
болести и проф.
Златка Стойнева
– национален
консултант по
професионални

на специализация в извънакадемични лечебни заведения.
Крайно либералното раздаване на акредитационни оценки
за преподаване и сключване на договори с медицински
университети води до спад на качеството на
специализацията в тези лечебни заведения и принизяване на
критериите за израстване на медицински специалист. Духът
и съдържанието на приложените Мотиви за изменение на
Наредбата отчитат тези обективни обстоятелства и
обосновават също необходимостта от контрол, както е
например в уредбата на комисиите, пред които се полагат
колоквиуми, които според Проекта следва да се съгласуват
с висшето медицинско училище.
Предложените две кратки промени/ допълнения са
изцяло в унисон с идеите в проекта и в мотивите към него и
ще допринесат за повишаване на качеството на
специализация в лечебни заведения извън университетските
болнични структури.
Предлагат сливане на специалността Професионални Не се приема
болести и специалността Трудова медицина поради
следните основания:
Специалността Трудова медицина е клинична
медицинска дисциплина във всички европейски държави с
предмет на дейност клинично и административно здравно
обслужване и превенция на работещите относно работна
среда, признаване, оценка, контрол, управление и
рехабилитация на свързаните с труда заболявания.
Названието на тази клинична медицинска специалност в
европейските държави е Трудова медицина (Occupational
medicine) и като такава ще се признава автоматично в

Специалностите Професионални болести и Трудова
медицина са две различни специалности с различна
насоченост. Специалността Професионални болести
е
клинична
специалност,
която
изучава
заболяванията и уврежданията, които се развиват
изключително или предимно под въздействието на
рисковите фактори на работната среда или трудовия
процес. Трудова медицина е специалност, която не е
насочена към извършване на лечебно-диагностична
дейност. Програмата за обучение по тази
специалност дава на специалистите познания за
физиологията на труда, за физичните и токсико-
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болести, вх. №
21-00139/26.02.2019г.

9.

Доц. Росица
Георгиева –
председател на

държавите-членки на ЕС. Ще се подобри ефективността на
дейностите
по
професионални
болести
относно
съществуващата понастоящем скрита заболеваемост и
ниска разкриваемост, за които България търпи основателни
критики от страна на ЕС. Ще се подобри дейността на СТМ
по отношение качеството на грижите за работещите. СТМ,
запозната с професионалния риск в предприятието, ще може
да извършва и профилактични прегледи на работещите в
него по съответен стандарт съобразно професионалните
рискови фактори, да насочва при необходимост за
допълнителни изследвания и консултации с цел
диагностично прецизиране на свързани с труда болести.
Работодателите няма да разходват „значителни финансови
средства“ за периодични профилактични прегледи, като
наемат екип от клиницисти, които обичайно не познават
нито професионалните вредности, нито възможните им
здравни ефекти. Ще се подобри ранната диагностика на
професионалните болести и медицинската вторична и
третична профилактика. Специалността ще стане по-желана
за младите лекари. Ще се отговори на нарастващите нужди
от повече СТМ. Понастоящем от разкритите около 641
СТМ, съотнесени към работещото население се падат
средно 4914 обслужвани от една служба. Преподаването по
трудова медицина ще бъде по-всеобхватно и хармонично с
акцент върху безопасната и здравословна работна среда,
професионалните болести и превенция на работещите.
В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 да се промени Приема се
наименованието на специалност „Санитарна химия (за
химици)“ на „Медицинска санитарна химия (за лица с

химичните фактори на работната среда, за оценка на
здравното
състояние
и
експертиза
на
работоспособността,
за
професионалните
заболявания, за оценка на работното място, оценка и
управление на професионалния риск и за промоция
на здравето на работното място. Дейността на двете
специалности е нормативно регламентирана в
различни нормативни актове съгласно спецификата
им. Следва да се има предвид, че в случай че се
приеме предложението за сливане на двете
специалности в една нова, никоя от досегашните
специалности Професионални болести и Трудова
медицина не би могла да бъде приравнена
автоматично на новата (тъй като обучението по
никоя от тях няма да е съответно на обучението по
новата специалност).
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изпитна комисия
за държавен
изпит по
специалност
Санитарна химия
(за химици),
НЦОЗА, вх. №
16-0040/27.02.2019г.

квалификация в областта на
химическите науки,
екологията, химични и металургични технологии,
биотехнологии и хранителни технологии)“
Мотиви:
 наименованието Медицинска санитарна химия попълно отразява същността на специалността медицинска специалност за немедицински специалисти;
 изучават се не само химическите, но и медицинските
аспекти на въздействието на факторите на околна и
работна среда, предметите и стоките от значение за
здравето на човека и др.;
 съдържанието на провежданото обучение обхваща
въпроси от научните медицински специалности
„Хигиена“, „Токсикология“, „Хранене и диететика“ и
включва полагане на колоквиуми по тези теми;
 разширява се кръгът от лица, които могат да придобиват
тази специалност, поради необходимостта от различни
специалисти с подходяща базова квалификация;
 специалността е мултидисциплинарна, изисква
съвместна работа на различни немедицински и
медицински специалисти;
 аналогия с Медицинска санитарна физика - друга
медицинска специалност за немедицински специалисти.
По-конкретно предложеното допълнение е в § 20 и § 21
на проекта:
§ 20. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 да се направят
следните изменения и допълнения: да се добави: В Раздел
VII „Специалности за лица с висше медицинско и
немедицинско образование” на ред 12 от подраздел
„Неклинични специалности“ думите „Санитарна химия (за
химици)“ се заменят с „Медицинска санитарна химия (за
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10. Клуб на младите
педиатри към
Българската
педиатрична
асоциация, вх. №
15-0043/01.03.2019г.

лица с квалификация в областта на химическите науки,
екологията, химични и металургични технологии,
биотехнологии и хранителни технологии)“.
§ 21. В Приложение № 2 към § 3 от преходните и
заключителни разпоредби: да се добави: В Раздел IV
Специалности за лица с висше немедицинско образование
се създава ред 6:
„6. Санитарна химия (за химици) - Медицинска
санитарна химия (за лица с квалификация в областта на
химическите науки, екологията, химични и металургични
технологии, биотехнологии и хранителни технологии)“
1. Субсидиране на специализации по дефицитни
1. Приема
специалности, но не само в нуждаещите се от специалисти се по принцип
регионални (областни и общински) болници, но и в
университетските болници.
Мотиви:
• Предложените промени целят осигуряването на
необходимия брой специалисти, чрез субсидиране от
държавата на болниците, в които има недостиг на кадри. В
много лечебни заведения недостигът на специалисти е
критично голям, но същите и болниците не са акредитирани
(нямат одобрение от министъра на здравеопазването за
извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения) за обучение на лекари по дадена
специалност, следователно няма как да бъдат база за
обучение по дадена специалност.
• Ще се осигурят достатъчен брой специалисти за
доболничната помощ, които за много от специалностите са
крайно недостатъчни.

1. В чл. 45, ал. 3 на проекта е предвидено, че
местата за специализанти, финансирани от
държавата, се определят в съответствие с целите и
приоритетите на националната здравна стратегия въз
основа на следната комплексна информация:
1) информацията от анализите на състоянието на
специалистите в здравеопазването по чл. 44, ал. 2 и 3
по области (анализите включват информация
относно броя на придобилите и упражняващите
специалност и тяхната възраст, осигуреност на
населението на областта със съответен вид
специалисти, потребностите на населението от
специалисти, предложенията за места, финансирани
от държавата на базите за обучение);
2) броя на специализантите по съответната
специалност съгласно регистъра на специализантите
в системата на здравеопазването;
3) информацията от висшите училища за
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2. Осигуряване на брой вакантни позиции на длъжност
лекар-специализант в лечебните заведения
Мотиви:
• НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването (Наредбата)
предвижда зачисляването на специализанти да се извършва
само при наличие на свободна щатна бройка в съответното
лечебно заведение. В повечето университетски болници,
където могат да се обучават специализанти, недостиг на
специалисти няма, те не разполагат със свободни щатни
бройки, посредством които биха могли да обучават
специалисти, необходими в определени региони,
следователно те няма да могат да захранват страната с
квалифицирани специалисти. Оттук - описаните проблеми
по точка 1 няма как да се решат. С измененията в ЗЛЗ (в сила
от 01.01.2019г.), Министерският съвет по предложение на
министъра на здравеопазването с решение предоставя на

2. Липсва
предложение
по проекта на
наредба

регистрираните от тях носители на наградата „Златен
Хипократ“ и „Златен Гален“, както и пълните
отличници по специалностите от професионално
направление „Здравни грижи“.
Предвид изложеното проектът на наредба не
ограничава утвърждаването на места, финансирани
от държавата само в областни и общински болници.
Такива могат да бъдат утвърдени и в университетски
болници. В този смисъл не е необходима промяна в
проекта, за да могат да се утвърждават места,
финансирани от държавата по дефицитни
специалности, в университетските болници.
2. Към настоящия момент лечебните заведения
разполагат с длъжности за специализанти.
Действащата Наредба № 1 регламентира базите за
обучение да уведомяват Министерството на
здравеопазването за обявените свободни длъжности
за специализанти. С оглед допълнително улеснение
на всички кандидати за специализация и към
момента Министерството на здравеопазването
публикува на интернет страницата си информацията
за свободните длъжности за специализанти,
постъпила от базите за обучение в цялата страна. От
постъпилата информация е видно, че в лечебните
заведения съществуват длъжности за лекари
специализанти. Съгласно чл. 80, ал. 3 на Закона за
лечебните заведения лечебното заведение за
болнична помощ е длъжно да осигури лекари с
призната специалност на основен трудов договор по
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съответното висше училище правата на едноличния
собственик на капитала по управлението на държавните
лечебни заведения, които са университетски болници по
реда на чл. 90, ал. 4, за срока на одобрението по чл. 91, ал.
10. Молят да се предприемат необходимите законодателни
мерки с цел обезпечаване на необходимите щатни бройки за
длъжностите за специализанти в горепосочените лечебни
заведения.
3. Регламентиран допълнителен полагаем 5-дневен
отпуск, необходим за теоретична подготовка за колоквиуми
и допълнителен отпуск от 30 дни преди явяване на
държавен изпит за специалност
Мотиви:
Специализантите работят на пълно работно време, което
силно затруднява теоретичната подготовка преди
колоквиуми и държавен изпит. Тези промени следва да
намерят своето отражение в Кодекса на труда(КТ). Моля да
предприемете необходимите действия от Вашата
компетентност с цел иницииране на съответните
законодателни промени. Към настоящият момент КТ
(чл.169) предвижда Платен отпуск за обучение, а именно:
Работник или служител, който учи в средно или висше
училище без откъсване от производството със съгласието на
работодателя, има право на платен отпуск в размер 25
работни дни за всяка учебна година. Отпускът се ползва
независимо от всички останали видове отпуски. Той може
да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на
работник или служител, който повтаря учебната година по
неуважителни причини. Учащите се имат право еднократно

съответната специалност, както и длъжности за
специализанти.

3. Не се
приема.

3. Кодексът на труда регламентира видовете
отпуски, които могат да бъдат ползвани от
служителите, включително посочения платен отпуск
за обучение по чл. 169 от кодекса. Служителятспециализант има право да ползва всички отпуски по
Кодекса на труда по реда и условията на Кодекса.
Считаме, че не е необходимо въвеждане на
допълнителен 5-дневен отпуск при всеки колоквиум
и допълнителен отпуск от 30 дни преди явяване на
държавен изпит за специалност, освен предвидения в
чл. 169 от Кодекса на труда. Такъв не е бил
предвиден и в отменените наредби, действали преди
Наредба № 1.
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и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и
явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за
подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект
или дисертация.
4. Към текста на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата,
изречение
2-ро
срокът
на
договора
бъде
допълнен/продължен с времето за специализация в друга
база.
Мотиви:
Съществуващи практики, при които, специализантите
биват задължени да полагат ненормиран извънреден труд в
базата, отпуснала място за специализация, по времето на
обучението си в друго лечебно заведение
5. Към текста на ал. 3 на чл. 11 да се въведе изрична
забрана за ръководителите на базите за обучение да
изискват от специализантите да полагат извънреден труд
под формата на дежурства в базата за обучение по времето,
когато те провеждат практическо или теоретично обучение
в друго лечебно заведение.
Мотиви:
При настоящата нормативна уредба специализантите се
назначават на трудов договор, на пълно работно време в
базата си за специализация. В същото време за някои
специализирани модули те трябва да присъстват в друго
лечебно заведение, което понякога се намира в друг град. За
специалности като Педиатрия почти цялото обучение
протича в специализирани университетски клиники, на
пълно работно време. В момента съществуват практики, при

4. Не се
приема.

5. Приема
се по принцип

4. В проекта на наредба е предвидено, че срочният
трудов договор на длъжност за специализант по чл.
11, ал. 1, т. 1 на Наредба № 1 е със срок до
изпълнението
на
учебната
програма
и
индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока
по чл. 12, ал. 3 на наредбата. В този смисъл не се
налага да се допълва изречение второ на чл. 11, ал. 1,
т. 1 на Наредба № 1 с предложения текст, тъй като
той обхваща и случаите на провеждане на обучение
в друга база.
5. Работното време и полагането на извънреден
труд са регламентирани от Кодекса на труда и не са
предмет на Наредба № 1. Полагането на извънреден
труд от служителите на трудов договор,
включително от специализантите на трудов договор,
е регламентирано в Кодекса на труда. В случай че
работодател изисква от служител полагане на
нерегламентиран
извънреден
труд
(което
представлява нарушение на Кодекса на труда),
следва да бъде сигнализирана Изпълнителната
агенция „Главна инспекция по труда“, която
осъществява цялостния контрол за спазване на
трудовото законодателство във всички отрасли и
дейности.
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които, поради тежкото финансово състояние на лечебните
заведения и липсата на кадри, специализантите биват
задължени да изработват определен брой дежурства или
дори да работят на пълен работен ден в базата, отпуснала им
място за специализация, докато същевременно провеждат
обучение на пълен работен ден в друго лечебно заведение за частите от учебната програма, които базата за обучение
не може да проведе. Това води до полагането на
нерегламентиран извънреден труд, което силно влошава
качеството на специализацията, а когато се налага
присъствието на специализанта в друго лечебно заведение,
извън населеното място в което той работи, това е свързано
и с много разходи.
6. Създаване на нов текст, изрично регламентиращ, че
лекарят специализант не може да бъде принуждаван да се
отказва, дарява или по друг начин да се лишава от
полагащата му се заплата, докато е на обучение във външна
база.
Мотиви:
През годините многократно са ни споделяни зловредни
практики на отделни лечебни заведения, принуждаващи
лекарите си да се отказват от заплата, когато не са на
график, респ. когато се подготвят за изпит за взимане на
специалност. Настояваме да се предприемат законодателни
мерки за прекратяването на подобни практики.

7. В така предложения текст на чл. 42б, ал. 1 от проекта
да се попълни изрично, че базата за обучение е длъжна

6. Приема
се по принцип

7. Приема
се по принцип

6. Изплащането на възнаграждение е задължение
на работодателя по Кодекса на труда и не е предмет
на Наредба № 1. Отказът на служителя на трудов
договор
да
получи
дължимото
трудово
възнаграждение (подписването на декларации за
отказ) е недействителен и не поражда правно
действие
по
отношение
на
работодателя.
Неизплащането
на
дължимо
трудово
възнаграждение представлява нарушение на Кодекса
на труда, за което следва да бъде сигнализирана
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по
труда“, която осъществява цялостния контрол за
спазване на трудовото законодателство във всички
отрасли и дейности.
7. Местата за специализанти по клинични
специалности, за които държавата ще финансира
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ежемесечно да превежда субсидията на специализанта,
включително, когато той е на обучение в друга болница и
няма право да го принуждава да се отказва, дарява и ли по
друг начин да го лишава от нея.
Мотиви:
Изложените по-горе зловредни практики.

8. Текстът на чл. 48а, ал. 1 и ал. 3 от проекта да добие
следното съдържание:
„(1) След придобиването на специалност базите за
обучение по чл. 42б, ал. 1, са длъжни да предложат
назначаване на основен трудов договор на специализантите,
за които са получавали субсидия, на длъжност,
съответстваща на придобитата от тях специалност за срок,
равен на срока на обучението, за който е изплащана
субсидията, ако в съответната база има свободни щатни
места“.
„(3) В случай че специализант, за когото е изплащана
субсидия по чл. 42б, ал. 1 откаже да работи в лечебното
заведение по ал. 1 след придобиване на съответната
специалност, той е длъжен да работи на територията на
страната за срок равен на продължителността на
специализацията му или да сключи нов договор за
специализация по друга или по тясна специалност. В
противен
случай
той
дължи
обезщетение
на
Министерството на здравеопазването в размер на
изплатената субсидия по чл. 42б, ал. 1 за срока на неговото

8. Приема
се по принцип

обучението по чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по
чл. 42б на Наредба № 1 се заемат въз основа на
срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 на
наредбата след обявяване по реда на чл. 17 на
наредбата. Изплащането на възнагражденията на
специализантите ще бъде гарантирано като част от
условията за предоставяне на субсидията в
договорите,
които
Министерство
на
здравеопазването ще сключва с базите за обучение.
8. Отпада предвиденото задължение базите за
обучение по чл. 42б, ал. 1 от проекта да назначават
на работа за срока на обучението специализантите, за
които са получавали субсидия. В проекта е
предвидено тези специализанти да могат да избират
лечебни заведения, 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 специализанта, за когото е
изплащана субсидия по чл. 42б, да има по-голяма
свобода на избор къде да упражнява правото си на
труд, а от друга – да бъдат задоволени потребностите
на населението в регионите с установен недостиг на
специалисти. 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.
По този начин редактираният проект на наредба е в
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обучение.“
Мотиви:
1. Предложените промени дискриминират всички
специалности, различни от Обща медицина.
2. Специализацията по тесни детски специалности –
Детска кардиология, детска гастроентерология и т.н., се
извършва в много ограничен брой клиники, в които има
ограничен брой щатни места. Ако базите биват
принуждавани ежегодно да назначават новозавършилите
специалисти, то те няма да обявяват нови субсидирани
места. По този начин държавата се лишава от възможност
да подпомага специализацията по тези специалности.
3. Апелират да се анализира и преосмисли
задължаващия елемент в субсидираните места. Той носи
духа на една отминала епоха и по-скоро ще демотивира
много млади лекари да останат в страната. Напомнят, че
основната причина за вътрешна и външна емиграция на
специалисти е липсата на развитие на регионите като цяло,
а не недостатъците на един подзаконов нормативен акт.
Това, което би привлякло един лекар в даден регион е добра
възможност за развитие на него и семейството му,
допълнителни битови и финансови привилегии. Считат, че
това своеобразно закрепостяване дискриминира лекарите
спрямо другите професионални сфери, в които също има
кадрови дефицит, но към тях не се налагат подобни
изисквания. Предложените промени връщат в известен
смисъл условия на отменената наредба 34, които доведоха
до засилена емиграция и тежък кадрови дефицит.
Предлагат на съответното систематично място да се

духа на направеното от Клуба на младите педиатри
предложение.
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направят следните допълнения:
9. Ако срочният трудов договор, по време и след
приключване на специализацията, бъде прекратен
предсрочно и по-специално - по вина на базата за обучение
/напр. съкращаване на щат, преместване на предприятието
в друго населено място, прекратяване на договора от страна
на служителя без предизвестие поради неплащане на тр.
възнаграждение/ специализантът / специалистът не дължи
връщане на обезщетение.

10. Ако срочният трудов договор, по време на
специализацията, бъде прекратен предсрочно по вина на
базата за обучение, специализацията следва да бъде
продължена в друго лечебно заведение в същата

9. Приема
се по принцип

10. Не се
приема

9. В проекта е предвидено специализантите, за
които е изплащана субсидия, да могат да избират
лечебни заведения, определени по реда на чл. 48б на
наредбата, в които ще са длъжни да работят по
придобитата специалност за срок от три години. В
случай че специализант, за когото е изплащана
субсидия не изпълни задължението си за работа по
специалността за срок от три години, той дължи
обезщетение
на
Министерството
на
здравеопазването в размер на изплатената субсидия
по чл. 42б за срока на неговото обучение. Ако
специализантът е отработил част от задължителния
3-годишен период, обезщетението се изчислява
пропорционално. Няма пречка специалистът да
започне работа в едно лечебно заведение и да
продължи в друго лечебно заведение, определено по
реда на чл. 48б на наредбата. В действащата наредба,
както и в настоящия проект на наредба не е
предвидено при прекратяване на договора на
специализант, обучаващ се на място, финансирано от
държавата,
той
да
дължи
обезщетение.
Редактираният проект на наредба е в духа на
направеното от Клуба на младите педиатри
предложение.
10. Всеки работодател има право да подбира
служителите си по своя преценка по реда на Кодекса
на труда, както и сам да определя броя на
служителите, необходими за изпълнение на
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териториална област.

дейността. Предвид трудово-правните отношения
между специализанта по клинични специалности и
базата за обучение не е обосновано в нормативен акт
да се регламентира задължение за една база за
обучение да наема на трудов договор служител на
друга база за обучение с прекратен трудов договор
по вина на работодателя, без съобразяване с
възможностите на приемащата база да обучава
специализанти и потребностите й от служители,
както и правото й да подбира своите служители по
реда на Кодекса на труда. В проекта на наредба (чл.
25, ал. 5) е предвидено, че когато след прекратяване
на обучението специализантът започне обучение за
придобиване на същата или друга специалност,
преминатото обучение може да бъде признато при
условия и по ред, определени от висшето училище,
регистрирало специализанта. Предвидено е също (в
чл. 25, ал. 6 на проекта), че 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, а уведомява Министерството на
здравеопазването за промяната в обстоятелствата по
провеждане на обучението. По този начин е
регламентирано признаването на проведеното до
момента обучение от специализанта. Няма
нормативно основание обаче друга база да бъде

28

задължена да наеме такъв специализант.
11. МУ – София, вх.
№ 21-00141/27.02.2019г.

Предложения на Медицинския факултет:
1. В чл. 15, ал. 5 думите „най-малко двама членове“ да
се заменят с „най-малко трима членове“.

2. Да отпадне изискването на чл. 20, ал. 3, т. 3 на
Наредба № 1 ръководителят на специализанта да може да е
ръководител на не повече от трима специализанти.
Мотиви и коментар: 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. В чл. 48а да се създаде нова алинея:
„В случаите, когато базата за обучение по клиничната
специалност е университетска болница към висше
медицинско училище, в което се провежда обучение на
студенти по медицина и стоматология, специализантите,
придобилите специалност чрез държавна субсидия да бъдат

1. Не се
приема

2. Не се
приема

3. Приема се
по принцип

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.
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. Отпада предвиденото задължение базите за
обучение по чл. 42б, ал. 1 от проекта да назначават
на работа за срока на обучението специализантите, за
които са получавали субсидия. В проекта е
предвидено тези специализанти да могат да избират
лечебни заведения, определени по реда на чл. 48б на
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насочвани да работят в държавни и общински болници за
срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана
субсидията.
Мотиви: университетските болници, в които се обучават
студенти по медицина на съответните висши медицински
училища имат основно задължение да обучават
специализиращи лекари, да провеждат специализирани
курсове по отделни специфични и високоспециализирани
дейности на лекари с вече придобита специалност и така да
създават квалифицирани медицински специалисти за
нуждите на цялата страна, а не за свои нужди. Структурата
на клиничния състав в подобни академични структури е
обвързана с нуждата от по-голям брой лекари – академични
кадри, поради иманентната същност на този тип
университетски болници – да обучават студенти по
медицина, стоматология и други професионални
направления в сферата на здравеопазването, което от своя
страна е възможно единствено чрез прилагането на
последователна и логична кадрова стратегия с цел
осигуряване на висококвалифицирани кадри, съчетаващи
клинични, преподавателски и научни качества в сходна
степен.
Този тип болници са най-високо технологичните и
водещи диагностично-лечебни центрове и са естествен
притегателен център, в който лекарите желаят да
специализират преимуществено и от дълги години, като и
понастоящем в тях има най-голям брой специализанти.
От друга страна принципът за подбор на медицински
специалисти за нуждите на университетските болници, в

наредбата, в които ще са длъжни да работят по
придобитата специалност за срок от три години. По
този начин редактираният проект на наредба е в
съответствие с направеното от МУ – София
предложение.
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които се обучават студенти е базиран на значително
разширени изисквания към потенциалните академични
кадри – клиницисти и в него е заложено конкурсното
начало. Задължението на този тип университетски болници
да назначават на работа придобилите специалност на тяхна
база – за срок, равен на срока на обучение, ще доведе до
значителни трудности в планирането на човешкия ресурс,
значителни финансови затруднения, както и промяна на
утвърдени с десетилетия и доказали ефективността си
принципи на подбор на кадри в системата на клиничната
академична медицина.
4. Да се създаде нов член:
4. Не се
„Докторантите, зачислени след конкурс по Закона за приема.
развитието на академичния състав в РБ в клиничните и
неклиничните бази за обучение на студенти и
специализанти да се зачисляват като специализанти по
съответната специалност по право.“
Мотиви и коментар: Асистентите и докторантите в
университетските структури се приемат след сериозен
конкурсен изпит, който надхвърля изискванията за
провежданите преди конкурсни изпити за зачисляване за
специалност.
Горните предложения са в продължение на десетилетия
факт от образователната доктрина на страната в областта на
следдипломното обучение по клинични и неклинични
медицински специалности. Ако те отново се приемат, ще се
постигне значително и справедливо удовлетворяване на
потребностите на младите лекари от съвместяване на
възможностите за лекарски и преподавателски труд в

4. 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
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
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клинични/неклинични катедри и извършването на научна
дейност. 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 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 и съответно –
ненужен там. Нещо повече – възниква „конфликт“ между
специализиращите лекари( които не са докторанти и
редовните докторанти, които не са специализиращи.
Чувствително намалява кандидатите за преподавателска
работа (асистенти) в университетските структури, което
също е свързано с невъзможността да бъдат зачислявани и
за специалност.
5. В § 13, ал. 2 на проекта след думите „приети на места 5. Приема се
по чл. 45 в съответното висше училище“ да се добави „в частично.
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 съгласно изискванията на Наредба № 1. Към
настоящия момент сектор СДО отчита всяко тримесечие
проведеното теоретично обучение на специализантите от
всички висши медицински училища в България, които са
провели обучение в катедрите на МУ – София. Изискваните

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.

5. В чл. 22, ал. 2 на Наредба № 1 е предвидено, че
част от теоретичното 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
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 частта от теоретичното обучение, която
не може да бъде проведена във висшето училище, в
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от МЗ данни в отчетните форми включват информация за
специализантите от другите висши медицински училища в
България до която експертите от сектор СДО на МФ –
София нямат достъп. Това често води до връщане на
справките от МЗ за допълнителна обработка, а това от своя
страна забавя дължимите плащания от министерството за
проведените обучения. С предложеното изменение и
допълнение на ал. 2 на § 13 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
специализанта, което ще оптимизира и прецизира процеса
по изготвяне на отчетите от страна на сектор СДО.

Предложения на Фармацевтичен факултет – София:
6. Не са съгласни с реда, установен в създадената нова
т. 5 на чл. 33, отнасящ се до сроковете и изискванията за
подаване на документи за явяване на държавен изпит.
Дадената възможност за явяване на изпит, ако
специализацията е до 30 април, респективно 30 септември,
ще усложни, обърка и затрудни организацията и
провеждането на държавен изпит; не е гарантирано време за
подготовка и председателите на държавни комисии ще
трябва да контактуват с всички висши училища – бази за
обучение, където има зачислени специализанти. Предлагат

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.
6. Не се
приема

6. С предлаганото изменение няма да се затрудни и
обърка организацията и провеждането на държавен
изпит, тъй като ясно са посочени условията и редът
за допускане до държавен изпит на специализантите,
завършващи специализацията си в периода 1 март-30
април и 1 октомври-30 ноември. Специализантите
сами решават на коя изпитна сесия да се явят, те не
са задължени да се явят на първата възможна сесия.
В този смисъл не може да се твърди, че не е
гарантирано време за подготовка. Практиката до
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да се запази съществуващия досега ред.

момента показва, че част от специализантите,
завършващи в периода 1 март-30 април и 1 октомври30 ноември, желаят да се явят на първата възможна
сесия съответно през май и декември. По тази
причина е дадена възможност (а не задължение)
приключващите специализация март или октомври
да могат да се явят съответно на майска или
декемврийска сесия и да не трябва да са принудени
да чакат 7-8 месеца до следващата сесия, което е
неблагоприятно за тях. С цел децентрализиране на
държавните изпити за специалност (аналогично на
държавните изпити във висшето образование за
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. 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
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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).
Предложения на Факултет по обществено здраве на МУ
– София:
7. По отношение думите „положителна акредитационна
оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90,
ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения“ се заменят с
„одобрение от министъра на здравеопазването за
извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения“: в чл. 5, ал. 2, т. 1 се предвижда
практическото обучение за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването да се провежда не в лечебни
заведения, получили положителна акредитационна оценка
за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т.
3 от Закона за лечебните заведения, а в лечебни заведения,
получили одобрение от министъра на здравеопазването за
извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения. Премахването на акредитационния
режим на лечебните заведения, в които могат да се
провеждат практически обучения и заменянето с режим на
„одобрение от министъра на здравеопазването“ би създало
условия за противоречивост и дори липса на прозрачност
при дейността по „одобрение“. Липсата на прозрачност се
аргументира с обстоятелството, че в предложението за
изменение и допълнение на Наредба № 1 не се определят

7. Не се
приема

7. Одобрението от министъра на здравеопазването
е въведено с измененията в Закона за лечебните
заведения и съответно Закона за здравето (ДВ, бр.
102 от 2018 г.). Разпоредбата на чл. 180, ал. 2, т. 2 на
Закона за здравето регламентира, че практическото
обучение за придобиване на специалност се
провежда в лечебни заведения, получили одобрение
от министъра на здравеопазването за извършване на
дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения. Промяната на чл. 5, ал. 2, т. 2 на Наредба
№ 1 е във връзка с посочената промяна в Закона за
здравето и Закона за лечебните заведения. За пълнота
следва да се отбележи, че чл. 90, ал. 3 на Закона за
лечебните заведения регламентира, че критериите и
условията, на които трябва да отговаря структурата и
организацията на дейността в лечебното заведение,
необходимото оборудване и квалификацията на
персонала, за да може лечебното заведение да
осъществява
дейностите
по
клинично
и
следдипломно обучение, се определят с наредба на
министъра на здравеопазването, а чл. 91 на Закона за
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условия и правила, при които ще се извършва
„одобрението“, нито се предвижда това да бъде уредено
допълнително с друг акт. Не са заложени критериите, на
които следва да отговарят лечебни заведения, за да получат
„одобрение“ от министъра на здравеопазването, за да могат
да реализират обучение на студенти и специализанти по чл.
90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения.
Предлагат създадената празнота да бъде преодоляна,
като бъдат приети изчерпателно разписани процедурните
правила, реда и условията, при които ще се извършва
„одобрението“ от министъра на здравеопазването.
8. По отношение премахването на сега действащия
текст в чл. 13, ал. 4: В проекта се заличава досега
действащата разпоредба на чл. 13, ал. 4, с което се премахва
възможността, когато в договора по чл. 234 от Кодекса на
труда не е уговорено получаване на възнаграждение за
времето на обучението, на специализантите да могат да се
отпускат стипендии със средства от европейски проекти и
програми. Считат, че подобна редакция на текста, която не
предоставя на обучаващите се лица възможност да им бъде
отпусната стипендия със средства от европейски проекти и
програми, ги поставя в по-неблагоприятно положение
спрямо лицата, в чиито договори по чл. 234 от Кодекса на
труда е уговорено получаване на възнаграждение за времето
на
обучението.
С
оглед
преодоляване
на
неравнопоставеността между двете групи лица предлагат да
се предвиди възможност за отпускане на стипендии със
средства от европейски проекти и програми на лица, при
които в договора по чл. 234 от Кодекса на труда не е

лечебните заведения регламентира реда за
получаване на това одобрение (който включва и
разглеждане на резултатите от проверката на
съответствието на лечебното заведение с критериите
и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3 на закона от
консултативен съвет, който предоставя на министъра
на здравеопазването становище за одобряване или за
отказ да бъде одобрено лечебното заведение за
извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1 на закона).

8. Приема се
по принцип

8. В проекта на наредба е предвидено на всички
специализанти (а не само на тези по сега действащия
чл. 13, ал. 4 на Наредба № 1) да могат да се отпускат
стипендии със средства от европейски проекти и
програми, като редът и условията за предоставянето
им ще се одобряват от Комитета за наблюдение на
съответната оперативна програма. Към момента
такава възможност е предвидена само в случаите на
провеждане на обучение по реда на чл. 13, ал. 4 на
Наредба № 1, когато в договора по чл. 234 от Кодекса
на труда не е уговорено получаване на
възнаграждение за времето на обучението.
Посочената действаща формулировка е твърде
конкретна, тъй като е свързана с изпълнявания към
момента
проект
BG05M9OP001-1.015-0001
„Специализация в здравеопазването” с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020г. и на практика би
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уговорени получаване на възнаграждение за времето на
обучението.

9. По отношение въвеждането на допълнително 9. Приема се
основание за прекратяване обучението за специалност: В
текста на чл. 25, ал. 1, т. 4 от проекта се въвежда основание
за прекратяване на обучението „неизпълнение на учебната
програма“. При така заложено допълнително основание за
прекратяване на обучението е пропуснато да бъде уточнено
кой има правомощие да прецени наличието или липса на
изпълнение на учебната програма от специализант. С оглед
преодоляване на тази празнота предлагат да се допълни
следния текст: Преценката за това дали е налице
неизпълнение на учебната програма се извършва при
условия и по ред, определени от висшето училище,
регистрирало специализанта и издало книжката за
специализация.
Предложение на отдел „СДО и УБК“ при МУ-София:
10. В § 4 чл. 15, ал. 5 след края на текста да се допълни: 10. Приема се
„Висшето училище има право да изисква допълнително по принцип
информация за предложените от ръководителя на базата за
обучение комисии за провеждане на колоквиумите“.
МОТИВИ: висшето училище трябва да е информирано

могла да препятства предоставянето на стипендии по
други проекти, при които условията за
предоставянето на стипендии биха били други. По
тази причина в чл. 42а на проекта е предвидено, че на
специализантите (включително на тези от тях, които
към момента попадат в обхвата на сега действащия
чл. 13, ал. 4 на Наредба № 1) могат да се отпускат
стипендии със средства от европейски проекти и
програми.

10. Правото да определя комисиите за
колоквиумите се предоставя на ректора на висшето
училище,
регистрирало
специализанта
или
определено от него длъжностно лице.
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предложените лица включени в комисиите за провеждане на
колоквиуми имат ли призната специалност, от кога и какъв
професионален опит имат по придобитата специалност. В
противен случай съгласуването ще е формално.
11. В § 4 чл. 21, ал. 2 за специализантите по „Обща
медицина“ при провеждане на практическо обучение в
акредитирано лечебно заведение, страна по договора следва
да бъде и практиката в която се обучава специализантът, за
да бъдат уговорени взаимоотношенията между двете бази за
практическо обучение.
12. 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
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.
13. В § 4 чл. 25, ал. 1 новата т. 4 предвижда обучението
за придобиване на специалност да се прекратява при

11. Приема се

12. Липсва
предложение

12. 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.

13. Липсва
предложение

13. Действащата наредба, както и проектът на
наредба не предвиждат специализантът, обучаван на
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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?
14. Предлагат да не се коригира § 6 от проекта, отнасящ 14. Не се
се до чл. 33 и да се запази съществуващия досега текст. приема
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
работата на председателите на изпитните комисии, както и
отделите по СДО към висшите училища.

място, финансирано от държавата, да възстановява
средства при прекратяване на обучението за
придобиване на специалност, независимо от
основанието за прекратяване.
14. 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
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. 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.
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15. В § 9 чл. 39 към досегашния текст, който става ал. 1
да се добави и следния текст: „Специализантите, които сами
се отказват от изпит не могат да ползват това право“.

12. МУ – Пловдив,
вх. № 21-00148/01.03.2019г.

15. Не се
приема

Предлага следното:
1. Чл. 11, ал. 1 към т. 1 да се добави следния текст „По
заявление на специализанта до изпълнителен директор на
лечебното заведение да се удължи със 6 месеца срочния
трудов договор на приключилия обучението специализант.
При неявяване на държавен изпит специализантът
възстановява изплатеното възнаграждение за срока на
удължението.

1. Не се
приема

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.
15. 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
държавния изпит за специалност.
Следва да се отбележи, че нито едно от постъпилите
предложения не е мотивирано:
1. В преработената разпоредба на чл. 11, ал. 1, т. 1
на Наредба № 1 е предвидено, че срочният трудов
договор на длъжност за специализант е със срок до
изпълнението
на
учебната
програма
и
индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока
по чл. 12, ал. 3 на наредбата. В проекта на наредба
(чл. 28, ал. 2) е предвидено, че специализантите,
изпълнили съответната учебна програма и
индивидуален учебен план, могат да бъдат
допускани до държавен изпит в срока по чл. 12, ал. 3
на наредбата. Предвидено е също (в чл. 25, ал. 1, б.
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2. Чл. 11, ал. 1 т. 2 Обучението за придобиване по втора
специалност на служител от лечебно заведение, одобрено
като база за обучение да става с договор за обучение,
сключен между ВМУ, БПО и служителя.

2. Не се
приема

а), т. 1), че обучението за придобиване на
специалност се прекратява при прекратяване на
договора по чл. 11, ал. 1 на наредбата преди
изпълнението
на
учебната
програма
и
индивидуалния учебен план (но не и при
прекратяване след изпълнението на програмата и
индивидуалния план). С посочените изменения е
въведена възможността специализантите, чиито
срочен трудов договор е прекратен поради
изпълнение на учебната програма и индивидуалния
учебен план, да могат да се явят на държавен изпит
за специалност без да е необходимо да сключват
отново трудов договор на длъжност за специализант.
Следва да се отбележи, че е абсолютно недопустимо
и незаконосъобразно да се въвежда изискване
служител да възстановява изплатеното му трудово
възнаграждение, тъй като изплащането на трудово
възнаграждение е основно задължение на
работодателя и съответно получаването на трудово
възнаграждение е основно право на служителя.
2. Договорът за обучение не гарантира и не
защитава в достатъчна степен правата на
специализанта. Предвид факта, че служителят, който
ще се обучава за втора специалност, вече е на трудов
договор, следва да се използват възможностите,
които дава Кодексът на труда (чл. 234). Не е
целесъобразно за служители на трудов договор в база
за обучение да се въвежда договор за обучение като
основание за обучение за придобиване на
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3. В договора за обучение на чужденец да се отбележи
като задължение пълно работно време, лично участие на
специализанта и полагаем годишен отпуск.

3. Приема се
по принцип

4. Чл. 13, ал. 2 – за обучение на свои служители, заемащи
академични длъжности по клинични специалности да се
сключват договори за обучение Чл.13 ал. 3 Отношенията да
се уреждат чрез договор за обучение.

4. Не се
приема

5. Ал. 3 да отпадне
Нова ал. 3 Висшите училища сключват договор за
обучение с университетски болници с положителна оценка
по съответната клинична специалност за редовни
докторанти към висшето медицинско училище. Редовните

5. Не се
приема

специалност.
3. В разпоредбата, регламентираща обучението по
клинична специалност на чужденци – чл. 11, ал. 4 и
на проекта, и на действащата наредба, е посочено, че
обучението се провежда при спазване на
изискванията на чл. 15, ал. 2 на наредбата, които
включват задължението за провеждане на
практическото обучение на пълно работно време
чрез личното участие на специализанта. В този
смисъл не е необходимо да се допълва проектът на
наредба, тъй като той вече регламентира
предложеното от МУ – Пловдив. Ползването на
годишен отпуск е предмет на договаряне между
страните по договора.
4. Договорът за обучение не гарантира и не
защитава в достатъчна степен правата на
специализанта. Предвид факта, че служителят, който
ще се обучава по реда на чл. 13 на наредбата, вече е
на трудов договор, следва да се използват
възможностите, които дава Кодексът на труда (чл.
234). Не е целесъобразно за служители на трудов
договор да се въвежда договор за обучение като
основание за обучение за придобиване на
специалност.
5. 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
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докторанти да се зачислят на клинични специалности в
университетска болница с договор за обучение.

6. Чл. 14, ал. 1, т. 5 – Удостоверение за владеене на
български език и професионална терминология на
български език на магистър-лекар, магистър по дентална
медицина и фармация на чужденци граждани на страни от
Европейски
съюз,
европейското
икономическо
пространство и Швейцария, провели обучението си на
български език в съответното ВМУ да полагат изпит в
ДЕСО на съответното ВМУ. За всички останали важат

6. Приема се
по принцип

докторант (вкл. редовен докторант). Договорът за
обучение не гарантира и не защитава в достатъчна
степен правата на специализанта. Създаването на
възможност по клинични специалности едни
специализанти да се обучават въз основа на трудов
договор, а други – въз основа на договор за обучение,
ще
създаде
неравнопоставеност
между
специализантите. Важно е да се припомни, че в
отменената Наредба № 34 от 29.12.2006г. за
придобиване на специалност в 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.
6. Въвежда се разпоредба (чл. 14, ал. 9), съгласно
която владеенето на български език до степен,
гарантираща възможността на гражданите на
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
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условията, посочени в чл.14, ал.1, т.5.

7. Чл. 14, ал. 2 – Да се добави след получен от МЗ
регистрационен №.

7. Не се
приема

8. Чл. 14, ал. 3 – Регистрираният от ВМУ специализант
получава книжка за специализация лично от отдел СДО.

8. Не се
приема

9. Чл. 14, ал. 7 – Да се добави след получаване на рег. №

9. Не се

специалност на български език, се установява при
условия и ред, определени от висшето училище, а по
военномедицинските
специалности
–
от
Военномедицинската
академия.
Посочената
разпоредба дава право на висшето училище да
определи изискване за гражданите на държавачленка на ЕС, ЕИП и Швейцария да полагат изпит в
ДЕСО. По този начин нововъведеният текст обхваща
направеното от МУ – Пловдив предложение.
7. Изискването за вписване на регистрационния
номер на специализанта от регистъра на
специализантите в книжката за специализация е
нормативно регламентирано в чл. 14, ал. 3 на
наредбата, като е регламентирано също, че висшето
училище изпраща книжката за специализация на
базата за обучение в 7-дневен срок от получаване на
номера от регистъра на специализантите. С
настоящото предложение на практика не се променя
досега съществуващия ред.
8. Някои специализанти се обучават в лечебни
заведения, които не се намират на територията на
града, в който се намира висшето училище.
Съответно
получаването
на
книжката
за
специализация лично от отдел СДО в някои случаи
би затруднило специализанта. Действащата ал. 3 на
чл. 14 на наредбата предвижда висшето училище да
изпрати книжката на базата за обучение, където се
намира специализантът.
9. Вписването на номера от регистъра на
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от МЗ.

приема

10. Чл. 15, ал. 5 – Колоквиумите, предвидени в учебната
програма се полагат пред комисия съгласувана с ректора на
ВМУ и изпълнителния директор на БПО след направено
предложение на ръководител катедра по съответната
специалност. В комисията за колоквиуми по предложение
на ръководител катедра се включва хабилитирано лице или
такова с ОНС доктор и 5 годишен стаж по съответната
специалност.
11. Чл. 17, ал. 3 – Да се добави „Провеждането на
конкурс да бъде с участие на ръководител катедра.
Конкурсът да се провежда по конспект, предоставен от
ръководител катедра по съответната специалност.

10. Приема
се частично

12. Чл. 21, ал. 2 да се промени: а за специализантите по

12. Приема

11. Не се
приема

специализантите в книжката за специализация е
нормативно регламентирано в чл. 14, ал. 3 на
наредбата.
10. Правото
да
определя
комисиите
за
колоквиумите се предоставя на ректора на висшето
училище,
регистрирало
специализанта
или
определено от него длъжностно лице. Ректорът може
да включи в комисията и хабилитирано лице или
лице с ОНС доктор и 5 годишен стаж по съответната
специалност.
11. В чл. 17, ал. 3 на проекта на наредба е
предвидено заемането на длъжностите за
специализанти да се извършва след провеждане на
конкурс по реда на Кодекса на труда. Съответно
трябва да се спазват изискванията на Глава пета,
раздел IV Конкурс на Кодекса на труда. Съгласно чл.
94 от Кодекса на труда конкурсът се провежда от
комисия, назначена от работодателя, като в
комисията се включват съответни специалисти. В
правомощията на работодателя е да прецени състава
на комисията. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 на
Кодекса на труда регламентира, че конкурсната
комисия провежда конкурса по обявения начин и
оценява професионалната подготовка и другите
качества на кандидатите, необходими за заемането
на длъжността, като класира само успешно
издържалите конкурса.
12. Базата за обучение по Обща медицина се
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„Обща медицина“ – между акредитираните практики за
доболнична помощ и приемащото лечебно заведение.

13. Чл. 20, ал. 5 да отпадне.

се частично

13. Не се
приема

включва като страна по договора (освен висшето
училище, регистрирало специализанта и приемащото
лечебно заведение). Включването на висшето
училище като страна по договора е необходимо с цел
намаляване на административната тежест на
амбулаториите за първична медицинска помощ –
бази за обучение по Обща медицина, които в общия
случай нямат кадровия потенциал да сключват
самостоятелно договори с другите бази за обучение,
в които специализантите по Обща медицина трябва
да преминат задължително обучение.
13. Съгласно действащата Наредба № 1
индивидуалният учебен план се утвърждава от
ръководителя на базата за обучение, но не се изпраща
във висшето училище, регистрирало специализанта.
При допускането на специализанта до държавен
изпит обаче висшето училище е органът, който
преценява дали е изпълнена утвърдената от
министъра на здравеопазването учебна програма. По
този начин по време на обучението на специализанта
липсва яснота дали висшето училище преценява, че
индивидуалният учебен план съответства на
утвърдената учебна програма. По тази причина в
проекта на наредба е предвидено копие на
индивидуалния учебен план да се изпраща на
висшето училище, което проверява дали той е в
съответствие с утвърдената от министъра на
здравеопазването учебна програма по съответната
специалност. По този начин се осигурява
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14. Чл. 22, ал. 1 – Да се допълни таксите за теоретично
обучение да бъдат еднакви по размер за всички ВМУ, които
провеждат такова обучение.

14. Не се
приема

15. Към ал. 2 Да се допълни след регистриран „когато
ВМУ, където е регистриран специализантът не е обявило
теоретично обучение по дадената специалност“.
16. Чл. 22в, ал. 1 да отпадне съвместно с базата за
обучение по чл. 22а, ал. 2

15. Приема се

17. Чл. 22г към ал. 3 да се добави един от членовете на
комисията да бъде хабилитиран преподавател, посочен от
ръководител на катедрата по съответната специалност.

17. Не се
приема

18. Чл. 22ж, ал.1 да се измени: договор между факултет

18. Не се

16. Не се
приема

предвидимост
за
специализантите,
че
индивидуалните им учебни планове, утвърдени от
ръководителя на базата за обучение, са в
съответствие с утвърдената от министъра на
здравеопазването учебна програма по съответната
специалност.
14. При определен максимален размер на таксите
за теоретично обучение и дадено право на висшите
училища да определят конкретния размер на таксите,
няма причина да се въвежда изискване таксите за
теоретично обучение да бъдат еднакви по размер за
всички висши училища.

16. 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.
17. В правомощията на ректора е да определи
комисията за провеждане на колоквиумите. В
комисията може да бъде включен и хабилитиран
преподавател, но няма причина, а и такава не е
посочена, това да става задължително изискване към
всички комисии за всички колоквиуми.
18. Общият принцип е базата за обучение да
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по дентална медицина и приемащото лечебно заведение или
висше училище.

19. Чл. 22ж, ал. 2 да се измени: Приемащото лечебно
заведение или съответната катедра към факултет по
дентална медицина издава удостоверение на специализанта
за всеки преминат модул или раздел от учебната програма.
20. Чл. 23 ал. 1 да се добави след зачисляване на
специализация във висшето училище
медицински
специалисти

приема

сключва договор с други бази за провеждане на
практическото обучение по модули и раздели, които
не могат да се провеждат в базата за обучение. Няма
причина за лекарите по дентална медицина да се
въвежда изискване задължително факултет по
дентална медицина да сключва този договор. Следва
да се отбележи, че факултетът не е самостоятелно
юридическо лице, а е структура на университета. В
случаите, когато базата за обучение е висшето
училище, договорът по чл. 22ж, ал. 1 на практика ще
се сключи между висшето училище (което е базата за
обучение на специализанта) и приемащото лечебно
заведение или висше училище. Когато обаче базата
за обучение е лечебно заведение по чл. 5, ал. 2, т. 2
на наредбата, то следва да сключи договора.
19. Не се
19. Катедрата не е самостоятелно юридическо лице,
приема
а структура на висшето училище, поради което тя не
може да бъде посочена в нормативен акт като
самостоятелен субект, на който да се вменяват
правомощия и задължения.
20. Приема се 20. Действащият текст гласи, че специалистите,
по принцип
провели етап на обучение за придобиване на
специалност в чужбина, могат да продължат
обучението си по реда на Наредба № 1. Това включва
регистриране на лицето като специализант във висше
училище (с изключение на случаите, регламентирани
в ал. 2 на чл. 23 на наредбата, които могат да подадат
документи за допускане до държавен изпит без да
бъдат регистрирани като специализанти). В тази
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21. Към чл. 25 ал. 1 да се добави т. 6 Доклад на
ръководител на специализацията

22. Чл. 27, т. 7 да се допълни специализантите, които не
са придобили специалност в системата на здравеопазването
по старите Наредби № 15, 31, 34 от зачисляване до момента
и нарушават условията в отпадналите наредби, да бъдат
прекратявани.

връзка не е необходимо допълване на наредбата с
предложения от МУ – Пловдив текст, тъй като
предложеното се съдържа в действащия текст.
21. Не се
21. Въвеждане на доклад на ръководителя на
приема
специализанта като основание за прекратяване на
обучението е твърде обща формулировка, при която
липсват конкретни критерии, а това от своя страна е
предпоставка за субективизъм. Важно е основанията
за прекратяване на обучението да са максимално
ясни и обективни.
22. Приема се 22. В преработения проект на наредба за
принцип
специализантите по предходните наредби, действали
преди отменената Наредба № 34 от 2006г., е
предвидено, че ако в срок до 01.06.2020г. не са
положили успешно държавния изпит за специалност,
обучението им за придобиване на специалност се
прекратява със заповед на ректора на висшето
училище, в което са зачислени. Предвидено е също,
че обучението на специализантите, обучаващи се по
реда на отменената Наредба № 34 от 2006г., което не
е приключило с успешно полагане на държавния
изпит за специалност в срока по чл. 12, ал. 8 на
отменената Наредба № 34, се прекратява със заповед
на ректора на висшето училище, в което е записан
специализантът. По този начин са създадени ясни
правила за прекратяване на обучението на
специализантите, приети по отменените наредби,
които не са приключили обучението си с успешно
полагане на държавния изпит за специалност.
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23. В параграф 5 Чл. 28 да се промени срокът вместо 30
април на 15 март и вместо 30 ноември – 15 октомври.

23. Не се
приема

24. В параграф 6 в чл. 33 ал. 5, ал. 6 и 7 да отпаднат. В
параграф 7 чл. 34 ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и ал. 2 и ал. 3.

24. Не се
приема

23. 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
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.
24. 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
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 с цел
създаване на ясни и конкретни правила,
задължителни за всички. Относно изброените алинеи
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25. Предложение за чл. 34
Държавният изпит за придобиване на специалност да се
провежда на територията на висшето медицинско училище,
което е регистрирало специализанта, за клиничните
специалности в лечебното заведение, където е проведена
специализацията. В комисията за държавен изпит,
определена със заповед на министъра на здравеопазване да
бъдат включени хабилитирани лица , заемащи академични
длъжности в съответното висше училище, регистрирало
специализантите.

26. В параграф 10 В чл. 40, ал. 2 да остане 50% от
минималната месечна заплата за страната

на чл. 34 на проекта не става ясно какво е
предложението за тях.
25. Приема се 25. С цел децентрализиране на държавните изпити
частично
за специалност в проекта на наредба е предвидено да
отпадне ограничението комисиите за държавен
изпит за специалност да са не повече от две.
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. По този
начин за някои специалности би могла да се
реализира предлаганата възможност.
26. Не се
26. Обвързването на таксите за обучение, които са
приема
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.
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27. Параграф 11 В ал. 2 таксата да остане до 50% от
месечната работна заплата

27. Не се
приема

28. Параграф 3. Да се промени вместо 460 лева да стане
до 50% от минималната работна заплата

28. Не се
приема

27. 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.
28. 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. Предвидено е увеличаване на
максималния размер на таксата за практическо
обучение на специализантите – лекари по дентална
медицина, които са български граждани, граждани на
държави-членки на ЕС, на другите държави от ЕИП
и Швейцария от 50% от месечната минимална
работна заплата за страната за един месец на 460 лв.,
като е посочено, че в таксата за практическо
обучение се включват и разходи за консумативи,

52

29. Ал. 4 Към таксата по ал. 3 да се добавят и разходи за
консумативи за специалностите по дентална медицина.
30. Параграф 13 ал. 2 да се промени както следва:
МЗ сключва договори с лечебните заведение за
предоставяне на средствата за финансиране на таксата за
обучение по ал.1 и субсидията по чл. 42б, ал. 2 Средствата
се предоставят въз основа на представена справка за
проведено обучение от специализантите.

когато те се осигуряват от базата за обучение.
Увеличението се налага поради необходимостта от
осигуряване на консумативите от факултетите по
дентална медицина.
29. Приема се 29. Предложеното вече е включено в създадената
по принцип
нова ал. 4 на чл. 41 на проекта на наредба и съответно
не се налага допълнително изменение на проекта.
30. Не се
30. Министерството на здравеопазването сключва
приема
договори с висшите училища за предоставяне на
таксата за обучение, тъй като те провеждат
теоретичното обучение, за което специализантите
дължат такса за обучение. За практическото
обучение такса дължат специализантите по
неклинични специалности и специализантите с
професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“, като в по-голямата част от случаите
практическото обучение по тези специалности се
провежда във висшето училище и в по-малка част –
в база за обучение, която има сключен договор с
него. Средствата за таксите за обучение и към
момента се превеждат на висшето училище. С
проекта на наредба се добавя само, че на висшето
училище ще се изплаща и субсидията за
амбулаториите за първична медицинска помощ –
бази за обучение по специалност „Обща медицина“.
Това е предвидено с цел намаляване на
административната тежест на амбулаториите за
първична медицинска помощ – бази за обучение по
Обща медицина, тъй като те в общия случай нямат
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кадровия потенциал да сключват самостоятелно
договори с различни институции (Министерство на
здравеопазването, други бази за обучение за
модулите от учебната програма, които трябва да се
проведат извън амбулаторията). Предвиденото
изплащане на субсидията на амбулаториите за
първична медицинска помощ от висшето училище
няма да натовари допълнително висшето училище,
тъй като то и към момента изплаща на тези
амбулатории средства – таксите за практическо
обучение, които съгласно сега действащата наредба
се дължат от специализантите по Обща медицина.
Това означава, че на практика няма да настъпи
съществена промяна за висшите училища. За всички
останали бази за обучение (с изключение на базите
за обучение по Обща медицина) в проекта на наредба
е
предвидено,
че
Министерството
на
здравеопазването сключва договори с тях за
предоставяне на субсидията.
13. Управителен
съвет на
Българската
младежка
психиатрична
асоциация, вх. №
15-0044/01.03.2019г.

Правят следните предложения за промени в Наредба №
1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването в допълнение към
предложените за обсъждане промени:
1. В допълнение към чл. 15, ал. 2 да се добави:
1. Не се
Чл. 15. (3) Практическото обучение по психиатричните приема
специалности включва и супервизия от психотерапевтичен
супервайзър с продължителност минимум 100 часа. Тази
супервизия се извършва в рамките на работното време на
специализанта и е финансирана като част от обучителната

1. Съдържанието на практическото обучение се
определя от учебните програми. То не се
регламентира в наредбата. Изключение съществува
единствено за специалността Обща медицина, за
която има изрично регламентирано изискване в
европейското
законодателство
(Директива
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програма.
като настоящия чл. 15 (3) се изменя на чл. 15 (4).

2. Да се добави след чл. 20 нов член (като сегашния
чл.21 се измени на чл. 22 и т.н.):
Чл. 21. (1) Специализантите по психиатрични
специалности освен ръководител на специализацията имат
и психотерапевтичен супервайзър.
Това е лице с призната специалност психиатрия или
завършена магистратура „клинична психология“ и не помалко от 5 години трудов стаж по нея, завършен пълен курс
официално признато обучение по психотерапия и
преминато обучение в методологията на супервизиране.
(2) Психотерапевтичният супервайзър се избира лично
от специализанта от ежегодно обновяван списък, утвърден
от ректора на висшето училище по предложение на
катедрата по психиатрия към съответното висше учебно
заведение.
(3) Психотерапевтичният супервайзър провежда
супервизия на специализанта като води процеса на
изследване на преживявания на специализанта в хода на

2. Не се
приема

2005/36/ЕО), което задължително трябва да бъде
транспонирано в българското законодателство. В чл.
9, ал. 6 на Наредба № 1 е регламентирано, че
задължителното практическо обучение и неговата
продължителност се включва в учебните програми. В
мотивите на предложението е посочено, че съгласно
европейските изисквания за специализация по
Психиатрия на UEMS именно програмите трябва да
включват теоретична и практическа подготовка по
психотерапия, вкл. супервизия“.
2. Регламентирането
на
изисквания
към
супервайзора не е предмет на Наредба № 1. Следва да
се има предвид, че съгласно действащия медицински
стандарт по Психиатрия в клиниката или
отделението по психиатрия трябва да има разписана
практика на клинична супервизия на всеки член на
екипа, който включва и специализанта.
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професионалната му работа и взаимоотношенията му с
пациента и близките му, с екипа и с институции; предоставя
конструктивна обратна връзка; осигурява възможност за
обсъждане на етични проблеми; помага на специализанта да
се учи от собствения си позитивен и негативен
професионален опит.
Мотиви:
1. Съгласно
европейските
изисквания
за
специализацията по психиатрия („Charter On Training Of
Medical Specialists In The Eu: Training Requirements For The
Speciality Of Psychiatry“ от 2017г. на UEMS) „трябва да има
достатъчно допълнителен обучителен персонал (вкл.
супервайзъри), който да осигури безопасно и ефективно
осъществяване на всички аспекти на специализацията“ (чл.
4.3.1), а според чл.4.2.5 „Програмите трябва да включват
теоретична и практическа подготовка по психотерапия,
включително супервизия... поне 100 часа супервизия...
Обучението по психотерапия трябва да се извършва в
рамките на работното време и да е финансирано като част
от обучителната програма“.
По-подробно тази длъжност е описана в чл.3.1.8
„Психотерапевтичните супервайзъри трябва имат признато
обучение по психотерапия и трябва да са обучени в
методологията на супервизиране...“.
2. Подобен член е съществувал в Наредба 34 от
29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (чл. 15), отговарял на тогавашните
международни препоръки. Тъй като касае определяне на
различна длъжност, участваща в специализацията по
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14. доц. инж.
Валентина
ХристоваБагдасарян, дб,
НЦОЗА, вх. №

психиатрия, този въпрос не може да се разреши само на
ниво програма за специализация по психиатрия.
3. Такава длъжност и нейното разграничение от
ръководител на специализанта при специализациите по
психиатрия е необходимо, от една страна защото тя
отговаря на различни изисквания (не е необходимо
ръководителите на специализанти да имат обучение по
психотерапия), но и от друга страна, защото в същността си
тя е нещо съвсем различно.
Супервайзърът създава такова отношение, в което
супервизиряният да се чувства достатъчно спокойно, за да
обсъжда и свои пропуски и грешки. В психиатричната
практика често има нужда от много усилия за осигуряването
на съдействие от страна на пациента и семейството му и
психотерапевтичният подход и супервизията могат много
да допринесат за това. Супервизията има важно значение
както за изграждането на бъдещия професионалист, така и
за осигуряване на добри практики на обслужване на
пациентите.
4. Предлагаме да се възложи одобряването на списък
от супервайзъри на висшите училища, както е било и в
Наредба 34, тъй като вероятно някои бази за обучение ще
срещнат
затруднение
да
предложат
такива
професионалисти.
В § 20, касаещ изменения и допълнения на
номенклатурата на специалностите да се добави:
В раздел VII. Специалности за лица с висше
немедицинско образование:
1. Ред 12. Санитарна химия (за химици) да се замени 1. Приема се

1. Възприета е редакцията, предложена от доц.
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74-0130/01.03.2019г.

със Санитарна химия (за всички лица с квалификация в по принцип
областите на естествените науки, хранителни и
биотехнологиите и инженери по химичните и
металургичните производства, както и доктори и
хабилитирани лица, с немедицинско образование,
работещи в системата на здравеопазването)

2. Ред 15. Токсикология (за химици, биохимици, 2. Приема се
биолози, молекулярни биолози, биотехнолози и еколози) да по принцип
се замени с Токсикология (за всички лица с квалификация
в областите на естествените науки и инженери по
химичните и металургичните производства, хранителни и
биотехнологиите, както и доктори и хабилитирани лица с
немедицинско образование, работещи в системата на
здравеопазването). С понятието естествени науки ще се
покрият специалностите биология, химия, геология,
екология, науки за земята.

15. проф. Цвета
Георгиева,
НЦОЗА,
Секретар на

Росица Георгиева – председател на изпитна комисия
за държавен изпит по специалност Санитарна химия
(за химици). Не се възприема включването на
понятието „доктори и хабилитирани лица с
немедицинско образование, работещи в системата на
здравеопазването“, тъй като то е твърде общо и не
съдържа в себе си конкретна квалификация (такива
лица могат да бъдат хабилитирани или получили
ОНС „доктор“ например в областта на здравния
мениджмънт или др., което не би било подходящо за
получаване достъп до обучение по Санитарна
химия).
2. Възприета е редакцията, предложена от проф.
Цвета Георгиева, НЦОЗА, Секретар на Българското
дружество по Токсикология, допълнена с химични и
металургични
технологии
от
настоящото
предложение. Не се възприема включването на
понятието „доктори и хабилитирани лица с
немедицинско образование, работещи в системата на
здравеопазването“, тъй като то е твърде общо и не
съдържа в себе си конкретна квалификация (такива
лица могат да бъдат хабилитирани или получили
ОНС „доктор“ например в областта на здравния
мениджмънт или др., което не би било подходящо за
получаване достъп до обучение по Токсикология).

В § 20 на проекта да се добави: В Раздел VII Приема се
„Специалности за лица с висше медицинско и
немедицинско образование”
на ред 15 от подраздел „Неклинични специалности“
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Българското
дружество по
Токсикология,
вх. № 26-00389/01.03.2019г.

думите „Токсикология (за химици, биохимици, биолози,
молекулярни биолози, биотехнолози и еколози) да се
заменят с „Токсикология (за лица с квалификация в
областта на биологични и химични науки, биотехнологии,
екология, инженерна химия и хранителни технологии)“.
Мотиви:
Бързото развитие на индустрията и селското стопанство
доведе до широкото използване на химикали в
промишлеността, селското стопанство, общественото
здравеопазване, както и в ежедневието ни. Това
предизвиква значително химическо замърсяване и
влошаване на околната среда с неизбежно въздействие
върху икономиката, обществото и здравето на хората. В
последните години се появяват и така наречените
нововъзникващи рискове, които са свързани както с
климатичните изменения, така и с антропогенни дейности.
При решаването на тези проблеми съществува неотложна
нужда от експерти в областта на токсикология, която е
област, изискваща знания в различни взаимосвързани
науки.
Специалност Токсикология е неклинична специалност
за медицински и немедицински кадри. Специалността е
мултидисциплинарна наука и обхваща области от
биологията, химията, технологии, фармакологията и
медицината. Изучава неблагоприятните ефекти на
химичните вещества върху живите организми и практиката
на прогнозиране и оценка на експозицията и ефекта на
токсични вещества. Връзката между дозата и нейните
ефекти и отговор върху организма е от съществено значение
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16. д-р Георги
Тодоров, вх. №
94289/01.03.2019г.

в токсикологията. Познаването на тези зависимости дава
възможност за решения на проблеми със значение за
опазване на общественото здраве.
Специалистите, придобили тази специалност да могат да
интерпретират данни, да оценяват риска, както и да
предлагат мерки и решения с практическа и регулаторна
насоченост, с цел опазване на здравето на човека,
животните и околната среда. Специалистите със
специалност токсикология могат да оценяват риска за
здравето в различни области – жизнена среда, работна
среда, химични вещества и смеси (включително препарати
за растителна защита, биоциди и др.), козметични продукти,
храни и околна среда.
Във връзка с голямото разнообразие на лица с
немедицинско образование и професионална квалификация
в системата на здравеопазването, настоящата формулировка
в наредбата не позволява някои от специалистите да
продължат следдипломното си обучение, въпреки че имат
опит и експертиза в областта .
Предлаганото изменение ще позволи да се даде
възможност за следдипломно обучение на експерти с
различни университетски специалности, работещи по
проблемите не общественото здраве и оценката на здравни
риск.
Счита, че така предложените промени в Наредба № 1 за
придобиване
на
специалност
в
системата
на
здравеопазването не съответстват на правния ред в страната
в частта си:
1. §1: предлага се министъра да се превърне в

1. Не се

1. За

пълнота

следва

да

се

отбележи,

че
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еднолична власт прилагаща единица по отношение на приема.
лицата, които да бъдат признати по чл. 90 от ЗЛЗ. Това е
недопустимо, тъй като акредитационният процес е
регламентиран и изискуем от договора за функциониране на
ЕС. Именно поради това има и Национален борд за
акредитация в образованието. Изземвайки правомощия от
колективен орган, министърът на здравеопазването попада
в състояние на некомпетентност, която може да има
катастрофални последици в процеса на обучение на всички
заети в здравеопазването. Не на последно място може и да
доведе до наказателна процедура срещу България. Без
значение е има ли или няма капацитет В МЗ или НБАО да
акредитира болници или Медицински университети.

одобрението от министъра на здравеопазването е
въведено в Закона за лечебните заведения и
съответно в Закона за здравето (ДВ, бр. 102 от 2018
г.). Разпоредбата на чл. 180, ал. 2, т. 2 на Закона за
здравето регламентира, че практическото обучение
за придобиване на специалност се провежда в
лечебни заведения, получили одобрение от
министъра на здравеопазването за извършване на
дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения. Промяната на чл. 5, ал. 2, т. 2 на Наредба
№ 1 и останалите текстове, свързани с положителна
акредитационна оценка на лечебните заведения, е във
връзка с посочената промяна в Закона за здравето и
Закона за лечебните заведения. Следва да се има
предвид, че чл. 90, ал. 3 на Закона за лечебните
заведения регламентира, че критериите и условията,
на които трябва да отговаря структурата и
организацията на дейността в лечебното заведение,
необходимото оборудване и квалификацията на
персонала, за да може лечебното заведение да
осъществява
дейностите
по
клинично
и
следдипломно обучение, се определят с наредба на
министъра на здравеопазването, а чл. 91 на Закона за
лечебните заведения регламентира реда за
получаване на това одобрение (който включва и
разглеждане на резултатите от проверката на
съответствието на лечебното заведение с критериите
и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3 на закона от
консултативен съвет, който предоставя на министъра
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2. Предложените промени не правят разлика във вида
на квалификацията на лекарите и специалностите,
пожелани от тях за специализация. Така лекари с 15-20 г.
трудов стаж по клинична специалност се третират като току
що завършили и няма модерация на програмите за
специализация. Съществен недостатък е и невъзможността
за индивидуализация на специализацията за различните
лекари и занятието им. Разбира се това произхожда и от
предложението министъра да одобрява базите за
специализация, което е атавизъм на правомощията на
министъра от времето на тоталитаризма.
3. Съществен недостатък е и правото и даже
изискването за определено време специалистът, придобил
специалност по така предложената наредба, да работи на
определено място и за определено време. Така се въвежда
също тоталитарната принуда за задължително заселване,
което си беше и наказание по социалистическия НК.
Посочва, че така приета наредбата ще бъде бързо
атакувана в АС на България, освен ако министърът на
здравеопазването не направи истинско обществено
обсъждане и не гарантира на колегите достойно заплащане
по време на специализацията им, а и след това. Не е видял и
ролята на БЛС и другите съсловни организации в процеса.
Отбелязва, че сега действащата наредба, макар и
несъвършена, работи и желаещи да специализират по нея
има.

2. Не се
приема.

3. Не се
приема.

на здравеопазването становище за одобряване или за
отказ да бъде одобрено лечебното заведение за
извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1 на закона).
2. За да придобият специалност, всички лекари
трябва да изпълнят учебната програма. В Наредба №
1 са регламентирани случаите, когато срокът на
обучение може да бъде намален (при признаване част
от обучение по придобита друга специалност или
етап от проведено обучение за придобиване на
специалност в чужбина). Нормативната уредба за
придобиване на специалност е хармонизирана с
европейските изисквания за специализация, които са
задължителни за държавите-членки на ЕС.
3. В преработения проект отпада задължителното
постъпване на работа в базата за обучение след
придобиване на специалност. В проекта на наредба е
предвидено специализантите, за които е изплащана
субсидия по чл. 42б, да работят за срок от 3 години
по придобитата специалност в избрани от тях
лечебни заведения, определени от министъра на
здравеопазването или в лечебни заведения за
извънболнична помощ (включително в разкрити от
тях амбулатории за специализирана или първична
медицинска помощ) в определени от министъра на
здравеопазването области или общини. Посоченият
ред е много по-гъвкав и дава възможност от една
страна на специализанта, за когото е изплащана
субсидия по чл. 42б, да има по-голяма свобода на
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Предлага да бъде оттеглен проектът за промяна в
Наредбата, тъй като засегнатите от нейното приложение ще
са много повече отколкото МЗ предполага и потенциално
може да нанесе дори международни щети на страната.

17. МУ – Варна, вх.
№ 21-00146/28.02.2019г.

Считат, че философията на досегашния модел на
обучение за придобиване на специалност трябва да бъде
коренно променена, което от своя страна изисква изцяло
нова наредба, като излагат нов концептуално различен
модел. Във връзка с предложения Проекта за изменение и
допълнение на настоящата наредба дават следните
предложения:
1. В чл. 10 да се създаде ал. 3 както следва:
1. Приема се
(3) В случаите когато след прекратяване със заповедта по принцип
по чл. 25, ал. 4 се започне обучение за придобиване на
същата специалност, преминатото обучение, удостоверено
с документа по чл. 25, ал. 3, може да бъде зачетено при
условия и по ред определени от висшите училища.
Мотиви: Следва да бъде ясно коя учебна програма ще се
изпълнява при новозапочналото обучение, тъй като в
случаите на актуализирана учебна програма трябва да се
изпълняват разпоредбите на чл.9, ал.8.
2. В чл. 11, ал. 3 да се направи допълнение, при което 2. Приема се
разпоредбата придобива следния вид:
„(3) В договора и заповедта по ал. 1 се посочва
задължението на ръководителя на базата за обучение да

избор къде да упражнява правото си на труд, а от
друга – да бъдат задоволени потребностите на
населението в регионите с установен недостиг на
специалисти. 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.

1. В чл. 25 се създава нова ал. 5: „Когато след
прекратяване на обучението със заповед по ал. 4
специализантът започне обучение за придобиване на
същата или друга специалност, преминатото
обучение, удостоверено с документа по ал. 3, може
да бъде признато при условия и по ред, определени
от висшето училище, регистрирало специализанта.“
По този начин на практика се приема предложеното
от МУ – Варна.
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осигури присъствието на специализанта в друго лечебно
заведение или в национален център по проблемите на
общественото здраве за частите от учебната програма,
които базата за обучение не може да проведе, и за
предвиденото в учебната програма теоретично обучение.“
Мотиви: Изпълнението на учебните програми е
задължение и на специализантите започващи обучение по
заповед на министъра на отбраната.
3. В чл. 12 да се създаде ал. 3, ал. 4 и ал. 5 както следва: 3. Приема се
(3) Срокът на обучението може да бъде удължаван за по принцип
период не по-дълъг от два пъти минималния срок определен
с продължителност три, четири или пет години в
приложение № 1. Срокът на обучението може да бъде
удължаван за период не по-дълъг от пет години от началната
дата на обучението за специалностите с минимален срок
определен с продължителност една или две години в
приложение № 1.
(4) Срокът по ал. 3 не се удължава със сроковете на
прекъсванията.
(5) След изтичане на срока по ал. 3, обучението за
придобиване на специалност се прекратява със заповед на
ректора на висшето училище.
Мотиви: Считат, че следва да бъдат поставени времеви
ограничения на обученията, като се предоставя възможност
за прекъсване на специализацията, но в рамките на срок
равен
на
продължителността
на
обучението.
Специализациите ще имат ясни срокове за провеждане и
ясни разпоредби за действия от страна на висшите училища.
По този начин ще отпадне категорията „вечния

3. Приема се предложението за поставяне на
времеви ограничения на обучението за придобиване
на специалност и недопускане на категорията
„вечния специализант“. В чл. 12, ал. 3 на проекта е
предвидено, че обучението за придобиване на
специалност трябва да приключи с успешно полагане
на държавния изпит за специалност в срок до 5
години след изтичане на срока, определен в
Приложение № 1 за съответната специалност. След
изтичане на този срок обучението за придобиване на
специалност се прекратява по реда на чл. 25 на
наредбата. По този начин всички специализанти са
равнопоставени, като всички могат да удължат
обучението си с еднакъв срок. Ясно е посочено, че в
този срок специализантът трябва да положи успешно
държавния изпит за специалност.
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специализант“.
4. Предложеният чл. 13, ал. 2 от министерство на 4. Приема се
здравеопазването „(2) Висшите училища могат да сключват
договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по
клинични специалности на свои служители, заемащи
академична длъжност.“ да придобие следния вид:
(2) Висшите училища могат да сключват договори с бази
за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по клинични
специалности на свои служители.
Мотиви: Висшите училища ще имат правото да сключат
договор с всички категории свои служители – заемащи
академични длъжности, преподаватели (най-често с
професионална квалификация от направление „Здравни
грижи“) и служители, подпомагащи преподавателския
процес (най-често с висше немедицинско образование).
5. В чл. 15, ал. 5 да се направи допълнение, при което 5. Приема се
разпоредбата придобива следния вид:
по принцип
(5) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се
провеждат пред комисия, определена със заповед на
ръководителя на базата за обучение, която се състои от наймалко 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 може да
ангажира твърде много ректорите на висшите училища.
Предлагаме възможността за делегиране на тази оперативна
дейност.

5. Правото да определя комисиите за
колоквиумите се предоставя на ректора на висшето
училище,
регистрирало
специализанта
или
определено от него длъжностно лице. По този начин
ректорът ще има право да утвърди специалистите,
които могат да бъдат включвани в комисиите,
каквото е предложението на МУ – Варна.
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6. 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. Лицата по ал. 2 могат да
бъдат ръководители на не повече от шестима специализанти
по Обща медицина и за неклинични специалности.“
Мотиви: 48 % от обучението по специалност Обща
медицина се осъществява извън акредитирана амбулатория
за първична медицинска помощ – база за обучение. На
практика специализантите по Обща медицина не провеждат
едновременно стажа си в амбулаторията, а в свободните за
тях периоди между другите обучения в които са успели да
се включат. Изводът, който се налага е, че увеличаването на
броя на специализантите към един ръководител по Обща
медицина няма да занижи качеството на обучението. 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 МУВарна 13 броя) да отпускат нови места.
В учебните програми по неклинични специалности
преобладава теоретичното обучение и реализацията му почесто е под формата на модули. Считаме, че е допустимо
увеличаването на броя на специализантите към един
ръководител.
7. 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:

6. Приема се
частично

6. Конкретизира се, че изискването едно лице да е
ръководител на не повече от трима специализанти, се
отнася за клиничните специалности. По този начин
отпада
ограничението
за
неклиничните
специалности. Специалност Обща медицина е
клинична специалност. За нея не 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. 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.

7. Не се
приема

7. 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
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„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. Считаме, 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. В този случай висшите училища
не могат да провеждат законосъобразен конкурс за прием по
различни критерии за различните бази, поставяйки
кандидатите в неравностойни условия.
8. Чл. 24, ал. 4 да се допълни, като придобие следния 8. Приема се
вид:
„(4) Обучението за придобиване на специалност се
удължава със срока на прекъсването, но не повече от срока
по чл. 12, ал. 3.“
Мотиви: Прекъсванията следва да бъдат лимитирани,
като се реализират в двойния срок на обучението.
9. Чл. 25, ал. 1, т. 1 да се прецизира:
9. Приема се
Чл. 25. (1) Обучението за придобиване на специалност се
прекратява в следните случаи:
1. прекратяване на договора или на заповедта по чл. 11,

обучение. Съществуването на различен ред за
приема на специализанти по дентални специалности
за различните бази не води до незаконосъобразност
на конкурса.
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13, 22а, ал. 1 и 22в, ал. 3;
Мотиви: Чл. 11, ал. 5 се отнася до неклиничните
специализации, а чл. 22а, ал. 1 до денталните, които
започват обучение със заповед на ректора. Не става ясно
какво се има предвид под прекратяване на заповедта по тези
членове и последващото задължение на ректора да издаде
заповед за прекратяване на обучението за придобиване на
специалност на основание чл. 25, ал. 4.
10. В чл. 25, ал. 1, да се създаде нова точка 6 и точка 7, 10. Приема се
както следва:
по принцип
Чл. 25. (1) Обучението за придобиване на специалност се
прекратява в следните случаи:
6. неявяване за започване на обучението в едномесечен
срок от датата посочена в договора или в заповедта по чл.
11, 13, 22а, ал. 1 за лицата приети по реда на българските
граждани или в тримесечен срок за чуждестранните
граждани.
7. в случаите на чл. 12, ал. 5 или на чл. 25а, ал. 3, или на
чл. 39, ал. 3.
Мотиви: Приемът на чужденци от трети страни изисква,
освен спазване на изискванията описани в действащата
Наредба № 1/2015 г. и спазване на разрешителният режим
относно пребиваването на чужденци на територията на
страната. Предлагат да се регламентира ясен „гратисен“
период, в който чужденците с придобитото качество
специализант да уредят пребиваването си, като получат
съответната виза, да влязат в страната и да стартират
обучението си не по-късно от 3 месеца от зачисляването си.
11. Да се създаде нов чл. 25а, както следва:
11. Приема се

10. В чл. 25 на проекта е заложено прекратяване
на обучението при неявяване на специализанта по
неклинични специалности, специалности за лица с
професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“ и военномедицински специалности в
базата за обучение в тримесечен срок от началната
дата на обучение, посочена в заповедта, както и при
неявяване на специализант по чл. 11, ал. 4 на
наредбата в базата за обучение в тримесечен срок от
началната дата на обучение, посочена в договора.
Възприето е предложението за тримесечен срок на
Тракийски университет – Стара Загора, Медицински
факултет с цел уеднаквяване на условията за
български и чужди граждани. Възприето е и
предложението обучението да се прекратява след
изтичане на максимално допустимия срок, в който
обучението на специализантите трябва да приключи
с успешно полагане на държавния изпит за
специалност (чл. 12, ал. 4 и чл. 25, ал. 1, б. а), т. 3 и б.
б), т. 4 от проекта).
11. В новата ал. 3 на чл. 12 е предвиден срок, в

68

„Чл. 25а. (1) В тримесечен срок след приключване на по принцип
обучението, ръководителят на базата за обучение уведомява
писмено висшето училище, регистрирало специализанта, с
копие до специализанта, за крайната дата на обучението му.
(2) В шестмесечен срок от крайната дата на обучение по
ал. 1, специализантът е длъжен да подаде документи за
явяване на държавен изпит във висшето училище.
(3) След изтичане на срока по ал. 2, обучението за
придобиване на специалност се прекратява със заповед на
ректора.“
Мотиви: В настоящият норматив няма механизъм, с
който специализантът да бъде принуден да подаде
документи за явяване на държавен изпит, въпреки
изпълнена от негова страна учебна програма. Това
предполага възможност за безсрочно заемане на
длъжността „лекар специализант по …“ и задължението на
базата да продължи да изплаща трудово възнаграждение.
12. Предложеният чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от министерство 12. Приема се
на здравеопазването „Чл. 27. (1) Когато лечебното по принцип
заведение или националният център по проблемите на
общественото здраве престане да отговаря на условията за
база за обучение по чл. 5, ал. 2, договорът или заповедта по
чл. 11, ал. 1 или ал. 4, чл. 13 или чл. 22а, ал. 1 и чл. 22в, ал.
3 се прекратяват.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение или
националният
център
издава
на
специализанта
удостоверение за преминатото до момента практическо
обучение за придобиване на специалност и му предоставя
заверено копие на документите, удостоверяващи

който обучението за придобиване на специалност
трябва да приключи с успешно полагане на
държавния изпит. По този начин се постига
предлаганото прекратяване на възможността
специализантът да не подава документи за явяване на
държавен изпит, въпреки изпълнена от негова страна
учебна програма, и съответно безсрочно заемане на
длъжността „лекар специализант“.

12. В проекта на наредба е уточнено, че
досегашният ред, предвиден в чл. 27 е в случаите,
когато лечебното заведение или националният
център не са в процедура за получаване на одобрение
по чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения или
акредитация по реда на Закона за висшето
образование. В проекта е предвидено, че когато
одобрението за обучение на лечебно заведение или
акредитацията по реда на Закона за висшето
образование на висше училище или национален
център по проблемите на общественото здраве са
изтекли, но те са в процедура за получаване на
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преминатото обучение.“ да придобие следния вид:
„Чл. 27. (1) Когато лечебното заведение или
националният център по проблемите на общественото
здраве престане да отговаря на условията за база за
обучение по чл. 5, ал. 2, обучението за придобиване на
специалност се прекъсва за срока до получаване на
следващо одобрение от министъра на здравеопазването
съгласно чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) В случаите по ал. 1, специализантът има право да
сключи договор по чл. 11 или договор по чл. 13, ал. 1 с друга
база за обучение по реда на Глава втора. Новата база
изпраща документите по чл. 14, ал. 1, т. 3 и т. 5, и книжката
за специализация. В 14-дневен срок висшето училище
проверява дали документите са в съответствие с
изискванията на наредбата. В случай че са спазени
изискванията висшето училище вписва в книжката за
специализация новата база и уведомява министерството на
здравеопазването. В случаите когато базата за обучение е
към същия университет обучението продължава, а в
случаите, когато базата за обучение е към друг университет,
обучението продължава след признаване на проведения
период на обучение, при условия и по ред, определени от
приемащото висше училище.
Мотиви: Има случаи в които въпреки навременното
стартиране от страна на лечебните заведения на
процедурата по получаване на акредитация, същата е
приключвала след изтичане срока на предходната
акредитация. Така лечебните заведения търпят негативи от
неспазени срокове на други институции. Най-потърпевши

последващо одобрение/акредитация, специализантът
има право да прекъсне или да прекрати обучението
си за придобиване на специалност или при
възможност да проведе обучение по реда на чл. 21
или 22ж на наредбата.
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се оказват специализантите. С ал. 2 предлагат те да имат
повече възможности при такива условия.
13. В чл. 27 да се създаде ал. 5 и ал. 6 както следва:
13. Приема се
„(5) Прехвърляне на специализанти, които продължават по принцип
обучението в друга база, може да се извърши при следните
условия:
1. писмена молба на специализанта до ректора на
висшето училище;
2. писмено съгласие на ректорите на съответните висши
училища;
3. писмено съгласие на ръководителя на напускащата
база за обучение. В този случай отпада задължението за
уведомяване на висшето училище по чл. 25, ал. 2.
4. договор по чл. 11 или чл. 13 с приемащата база за
обучение и акредитация на приемащата база за клинични
специалности.
5. писмено съгласие на ръководителя на приемащата
база за обучение за дентални специалности.
6. периодът, от напускането на базата за обучение до
започване в приемащата база, не може да надхвърля повече
от един месец.
(6) Ректорът на висшето училище издава заповед за
продължаване на обучението в друга база и изпраща копие
от заповедта в Министерството на здравеопазването.“
Мотиви: Предложението цели да олекоти процедурата
при започване на обучение към друга база. Ще отпадне
необходимостта от прекратяване на специализацията,
уведомяване на МЗ за това, отново регистриране на
специализанта от университета, уведомяване на МЗ,

13. В чл. 25 на наредбата са въведени нови ал. 6 и
7, съгласно които, 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, а
уведомява Министерството на здравеопазването за
промяната в обстоятелствата по провеждане на
обучението. В тези случаи специализантът писмено
уведомява висшето училище, в което е регистриран,
че ще продължи обучението си в друга база, която
има договор с висшето училище. Посочената
редакция постига предлаганото олекотяване на
процедурата при продължаване на обучението за
придобиване на специалност в друга база за обучение
в случаите, когато регистрацията на специализанта
остава в същото висше училище. Посоченият ред не
е предвиден, когато специализантът продължава
обучението си в друго висше училище, защото в този
случай първото висше училище при всички случаи
трябва да прекрати обучението на специализанта, а
приемащото висше училище трябва задължително да
го регистрира и да признае проведеното до момента
обучение (т.е. в този случай не може да се постигне
олекотяване на процедурата).
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изпращане от МЗ на регистрационен номер от регистъра на
специализантите, издаване на нова книжка за
специализация, преминаване на процедура по признаване на
проведеното обучение, уведомяване на МЗ за резултата от
процедурата.
14. Подкрепят замисъла специализантите да бъдат 14. Не се
допускани до редовните сесии, като са изпълнили приема
съответната учебна програма и след срока за подаване на
документите през февруари, съответно септември, но
разписания 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;

14.
Ако
се
приеме
предложението,
специализантите, приключващи специализацията си
през април или октомври, 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.
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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,
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, специализанта
не се допуска до държавен изпит, за което в тридневен срок
висшето училище уведомява министерството на
здравеопазването.“
15. В чл. 33 да се създаде ал. 6 със следното съдържание: 15. Приема се
(6) Специализантите могат да бъдат допускани до по принцип

15. Променя се срокът на срочния трудов договор
на длъжност за специализант – до изпълнението на
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държавен изпит по реда на глава ІІІ и след изтичане на срока
по чл. 11, ал. 1.“
Мотиви: При прекратяване на трудовия договор,
специализантът да има право за явяване на държавен изпит.
Предлагат качеството на специализант да действа от
започване на обучението до допускането до държавен изпит
за специалност. След това лицето губи качеството си на
специализант, но има право да се явява на държавен изпит
за специалност след подадена молба до ректора. След
допълването на наредбата ще се решат следните проблемни
ситуации: специализант след приключване на обучението
си и допускането си до държавен изпит ще може да
прекрати при желание трудовия си договор и ще може да се
яви на държавен изпит; на специализант след
неколкократно несполучливо явяване на държавен изпит му
изтича крайния срок на трудовия договор от една година от
допускането до държавен изпит, но ще може да се явява и
на следващи сесии на държавен изпит.
16. Предлаганият от МЗ чл. 34, ал. 1 да отпадне, като 16. Не се
остане непроменен от настоящата наредба.
приема
Мотиви: 1. Не се налага изпращане на отделни списъци
за допуснатите специализанти. Считаме, 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 предлагат в чл. 33, ал. 4,
информацията само в случай на недопускане до държавен
изпит ще бъде получавана в МЗ в много по-ранни срокове
от настоящото предложение.

учебната програма и индивидуалния учебен план, но
не по-късно от максималния срок, определен в чл. 12,
ал. 3 на наредбата. Създава се нова ал. 2 на чл. 28 на
наредбата, съгласно която специализантите могат да
бъдат допускани до държавен изпит в срока по чл. 12,
ал. 3 на наредбата. В чл. 25, ал. 1, б. „а“, т. 1 на
наредбата изрично се посочва, че обучението за
придобиване на специалност се прекратява при
прекратяване на договора по чл. 11, ал. 1 или чл. 13,
или отмяна на заповедта по чл. 11, ал. 1, т. 3 преди
изпълнението
на
учебната
програма
и
индивидуалния
учебен
план.
Изрично
се
регламентира също, че обучението за придобиване
на специалност се прекратява и при изтичане на
срока на обучение по чл. 12, ал. 3 на наредбата. По
този начин редактираният проект на наредба е в
съответствие с направеното от МУ – Варна
предложение.
16. 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
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3. Предлаганият вариант може да намери приложение
само при децентрализация на целия процес като започнем
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 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.

здравето регламентира, че те се определят от
министъра
на
здравеопазването.
С
цел
децентрализиране на държавните изпити за
специалност (аналогично на държавните изпити във
висшето
образование
за
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.
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.
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
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17. В чл. 39 да се създаде ал. 3, както следва:
17. Приема се
(3) Обученията за придобиване на специалност на по принцип
специализантите, които в срок до 3 години от първото
допускане до държавен изпит за специалност не са
придобили права на специалист по съответната
специалност, се прекратяват със заповед на ректора на
висшето училище.

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.
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 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).
17. В чл. 12, ал. 3 на проекта е предвиден срок, в
който обучението за придобиване на специалност
трябва да приключи с успешно полагане на
държавния изпит за специалност (до 5 години след
изтичане на срока, определен в Приложение № 1 за
съответната специалност). В ал. 4 на чл. 12 на
проекта е предвидено, че след изтичане на посочения
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Мотиви: Считат, че следва да бъдат поставени времеви
ограничения. Специализациите ще имат ясни срокове за
провеждане и ясни разпоредби за действия от страна на
висшите училища. По този начин ще отпадне категорията
„вечния специализант“.

18. Подкрепят замисъла да бъде определен цифров 18. Не се
размер на таксата за обучение, с което ще се получи по- приема
голяма яснота за специализантите, но не считат за
целесъобразно таксата да бъде вписана в действащата
наредба. Предлагат да бъде определяна с Постановление на
Министерския съвет за утвърждаване на таксите за
кандидатстване и за обучение в държавните висши училища
за съответната учебна година. Считат, че таксите следва да
бъдат предлагани от висшите училища и ежегодно
определяни със съответния акт, което ще даде възможност
за актуализация при необходимост.

срок обучението за придобиване на специалност се
прекратява. По този начин се постига направеното
предложение да бъдат поставени времеви
ограничения, ясни срокове за провеждане на
обучението и ясни разпоредби за действия от страна
на висшите училища, чрез които ще отпадне
категорията „вечния специализант“.
18. Няма нормативно основание за определяне на
таксата за обучението за придобиване на
специалност с Постановлението на Министерския
съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища за
съответната
учебна
година.
Посоченото
постановление се издава на основание чл. 9, ал. 3, т.
7 от Закона за висшето образование. То касае размера
на таксите за кандидатстване и за обучение на
студенти и докторанти в държавните висши училища
и не обхваща обучението за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването, което
се провежда по реда на Закона за здравето и
наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
Разпоредбата на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето
изрично е посочила, че финансирането на
обучението за придобиване на специалност се
определя
с
наредба
на
министъра
на
здравеопазването, съгласувана с министъра на
образованието и науката и с министъра на
финансите. Определянето на размера на таксата в
наредбата не е пречка той да бъде актуализиран при
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19. В чл. 40 да се създаде ал. 4, както следва:
19. Не се
(4) За извършваните административни дейности, се приема
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.
20. Предлаганият чл. 48а да отпадне.
20. Приема се
Мотиви: Всички взаимоотношения, включително и за частично
периода след приключване срока на специализация между
специализанта и финансиращата
институция, са
регламентирани в „договора за финансиране“.

необходимост със съответно изменение на
наредбата.
19. 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.

20. Отпада предвиденото задължение базите за
обучение по чл. 42б, ал. 1 от проекта да назначават
на работа за срока на обучението специализантите, за
които са получавали субсидия. В проекта е
предвидено тези специализанти да могат да избират
лечебни заведения, определени по реда на чл. 48б на
наредбата, в които ще са длъжни да работят по
придобитата специалност за срок от три години. В
допълнение в Наредба № 1 не съществува „договор
за финансиране“.

21. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, Раздел VIІ 21. Приема се
„Специалности за лица с висше немедицинско
образование”, специалността в ред 3 да се промени по
следния начин:
Клинична химия (за лица с квалификация в областта на
биологическите и химическите науки и биотехнологиите)
Мотиви: Предлагат, следвайки световните тенденции в
тази област, да се разшири обхватът на лицата, които могат
да придобиват специалността. По този начин работещите в
системата на здравеопазването със съответното образование
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ще имат възможността да повишават квалификацията си.
22. Предлагат в Преходни и заключителни разпоредби 22. Приема се
към наредбата да бъде включен следният текст:
по принцип
(1) Обученията за придобиване на специалност,
започнали по реда на отменените Наредба № 11 от
06.06.1994г. за следдипломно обучение на специалистите с
висше образование в системата на здравеопазването,
Наредба № 47 от 14.12.1995г. за следдипломно обучение на
специалистите с висше образование в системата на
здравеопазването и Наредба № 31/28.06.2001г. за
следдипломно обучение в системата на здравеопазването, се
прекратяват със заповед на ректора на висшето училище.
(2) Разпоредбата по ал. 1 влиза в сила от 1 януари 2020г.
(3) Специализантите, които са приети по реда на
отменените Наредба № 11 от 06.06.1994 г. за следдипломно
обучение на специалистите с висше образование в
системата на здравеопазването, Наредба № 47 от
14.12.1995г. за следдипломно обучение на специалистите с
висше образование в системата на здравеопазването и
Наредба № 31/28.06.2001г. за следдипломно обучение в
системата на здравеопазването, могат да:
1. продължат обучението си при условията, при които
са приети в срок до 1 януари 2020г., като се прилагат по
отношение на тях разпоредбите на параграф 8 от ПЗР на
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването;
2. се откажат от обучението си по реда на т. 1 като
прекратят специализацията си и да кандидатстват за
започване на обучение за придобиване на специалност по

22. В коригирания проект на наредба се въвежда
времево ограничение за специализантите, обучаващи
се по отменените наредби, действали до 01.01.2007г.,
да приключат обучението си с успешно полагане на
държавния изпит за специалност до 01.06.2020г. По
този начин тези специализанти ще могат да се явят
освен на декемврийска сесия 2019г. и на майска
сесия 2020г. След прекратяване на обучението им
тези специализанти ще могат да кандидатстват за
започване на обучение за придобиване на
специалност по реда на Наредба № 1, като в този
случай може да се зачита част от проведеното от тях
обучение при условия и по ред, определени от
висшето училище. Изрично се посочва, че
обучението на специализантите, обучаващи се по
реда на отменената Наредба № 34 от 2006г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, което не е приключило с успешно
полагане на държавния изпит за специалност в срока
по чл. 12, ал. 8 на отменената Наредба № 34, се
прекратява със заповед на ректора на висшето
училище. По този начин се създава и ясно времево
ограничение за полагането на държавния изпит за
специалност, с което на практика приключва
обучението за придобиване на специалност.
Редактираният проект на наредба е в съответствие с
направеното от МУ – Варна предложение.
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реда на глава втора; в този случай може да се зачита част от
проведеното обучение при условия и по ред, определени от
висшето училище.
(4) Обученията за придобиване на специалност,
започнали по реда на отменената Наредба № 34 от
29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, се прекратяват със заповед на ректора на
висшето училище след изтичане на срока по чл. 12, ал. 8 от
същата наредба. Срокът по чл. 12, ал. 8 се удължава със
сроковете на прекъсванията.
(5) Разпоредбата по ал. 4 влиза в сила от 1 януари 2020г.
(6) Обученията за придобиване на специалност,
започнали по реда на отменената Наредба № 34 от
29.12.2006 г., на специализантите, които в срок до 3 години
от първото допускане до държавен изпит за специалност не
са придобили права на специалист по съответната
специалност, се прекратяват със заповед на ректора на
висшето училище.
Мотиви към ал. 1, 3 и 6: Считат, че разпоредбата на
параграф 8 от ПЗР на Наредба № 1 е твърде всеобхватна и
следва да бъдат поставени времеви ограничения.
Виждането на МУ – Варна е, че медицинската наука се
развива и не може да се гарантира качествено цяло
обучение, което е стартирало преди повече от 20 години и
приключва след големи периоди на нулева ангажираност
към обучителния процес. Приемат, че при такива условия на
протичане на обучението е крайно съмнително качеството
на усвоените базови познания и новости в науката.
Мотиви към ал. 4: Считат, че след като разпоредбата на
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18. АБВ-Младежи,
вх. № 94291/28.02.2019г.

чл. 12, ал. 8 на Наредба № 34, а именно „Срокът на
обучението може да бъде удължаван за период не по-дълъг
от два пъти от определения в приложение № 1 срок“ се
допълни със задължението на ректора да издава заповед за
прекратяване на обученията, текстът ще предостави
възможност на университетите за издаване на
законосъобразни заповеди.
Мотиви към ал. 2 и ал. 5: Считат, че специализантите,
започнали обучение по отменените наредби, следва да имат
възможност да се явят на предстоящата изпитна сесия.
Считат, че с така направените предложения се гарантира
изпълнението на държавната политика в областта на
здравеопазването, като се удовлетворяват в максимална
степен исканията на мотивираните млади медицински
специалисти за квалификация и реализация.
Досега действащата Наредба № 1 от 2015г. в голяма
степен успя да разреши проблема с трудния достъп до
специализация, което в количествени измерения се измерва
с близо 200% по-висок брой лекари до 30 години, работещи
в България през 2017г. в сравнение с 2014г. В тази връзка
отчитат като позитив това, че в предлагания проект за
наредба остават налични всички настоящи възможности за
започване на специализация. Към настоящия момент
проблемът с липсата кадри в определени области на
държавата стои неразрешен. Разбирайки необходимостта от
реално функционираща държавна политика за обезпечаване
на лекари от определени специалности в районите, където
има недостиг, приветстваме предложението за възможност
за финансиране на специализациите в проблемните места от
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страна на държавата. Въпреки изтъкнатите предимства на
проекта на наредба, предлагат следното:
1. В чл. 11, ал. 1 думите „въз основа на“ да се заменят с 1. Приема се
„едно от следните основания“. Необходимо е добавянето на
предлагания текст, тъй като отсъствието на този израз в
текста би могло да се тълкува така, че всеки кандидатспециализант следва едновременно да започне работа на
различни основания, предвидени в две взаимно
изключващи се разпоредби от Кодекса на труда и наред с
това да вземе и подпис от министъра на отбраната.
2. В чл. 15, ал. 3 думите „минималния месечен размер на 2. Приема се
осигурителния доход за съответната икономическа дейност частично
и квалификационна група професии, определен със Закона
за бюджета на Държавното обществено осигуряване за
съответната календарна година“ да се заменят с „размера на
две минимални работни заплати на страната“. Необходима
е още по-ефективна стимулация на младите лекари да
останат да специализират в страната. С предлаганата
промяна се стремят към осигуряването на заслужено и подостойно заплащане на труда. Подобна промяна би
осигурила повече от 10% увеличение на дохода в сравнение
с настоящото предложение. Аналогична е и предлаганата
промяна в чл. 42б. Доброто заплащане е абсолютно
необходим стимул за младите лекари да започнат работа в
по-малките населени места. След като тези места не се
възприемат за привлекателни за развитие по ред причини,
то високата цена на положения труд е ключът към
ефективността на предложената промяна в наредбата. В
противен случай ще остане единствено желанието от страна

2. Предложението се приема за специализантите,
приети на места, финансирани от държавата по реда
на чл. 46, ал. 5 на проекта на наредба, като съответно
се актуализира и размера на субсидията по чл. 42б на
проекта. Не се приема по отношение на останалите
специализанти на трудов договор, тъй като така ще
се натовари бюджета на лечебните заведения – бази
за обучение. Важно е да се отбележи, че
регламентираният
размер
на
трудовото
възнаграждение е минимален и всяка база за
обучение
може
да
определи
по-високо
възнаграждение на специализантите си. С
осигуряването
на
по-високо
минимално
възнаграждение на специализантите, приети на
места, финансирани от държавата по реда на чл. 46,
ал. 5 на проекта на наредба, ще се стимулира
интереса на кандидатите към обучение на тези места.
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на държавата за медицинско осигуряване на проблемните
области, а ефектът би бил практически нищожен.
3. В чл. 17, ал. 4 думата „фелдшери“ да се замени с 3. Приема се
„лекарски асистенти“.
по принцип

4. В чл. 23, ал. 4 не става ясно дали двамата специалисти 4. Приема се
по съответната специалност, заемащи академична по принцип
длъжност, трябва да работят в учебната база, в която се
извършва специализацията, в университета, към който е
зачислен специализантът или няма такива изисквания.
Трябва да се вземе предвид, че не във всеки университет
или учебна база има по двама лекари с академична
длъжност от една специалност. Например към Тракийски
университет има един единствен гръден хирург с
академична длъжност. В този случай би било логично още
едно хабилитирано лице от друг университет да даде
становище за спазена учебна програма на специализанта по
гръдна хирургия, върху когото няма наблюдения. Ясно е, че
той не би имал надеждна информация, с която да го изготви.
Затова считат, че този текст трябва или да отпадне, или да
бъде прецизиран.
5. Чл. 25, ал. 1, т. 3 гласи, че обучението за придобиване 5. Приема се
на специалност се прекратява при показани слаби резултати частично
при усвояването на учебната програма. Не е ясно въз основа

3. Текстът на чл. 17, ал. 4 придобива следната
редакция: „Времето, през което медицинските и
немедицинските специалисти работят по клинична
специалност в база за обучение на основание,
различно от посоченото в чл. 11, ал. 1, не се зачита за
обучение за придобиване на специалност“. По този
начин се обхващат всички специалисти без да е
необходимо изчерпателното им изброяване.
4. Разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 касаят само
случаите по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 – а именно
лица, провели обучение по специалност от
номенклатурата на специалностите в чужбина по
програма, съответстваща на утвърдената от
министъра на здравеопазването учебна програма по
съответната специалност (не касаят провелите
обучение в България). Текстът се прецизира, като
ясно се уточнява, че преценката за това, дали е
изпълнена
утвърдената
от
министъра
на
здравеопазването учебна програма, касае само
случаите по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1.
Конкретните условия и ред се определят от висшето
училище, както е посочено в чл. 23, ал. 3 на Наредба
№ 1.
5. В проекта се уточнява, че установяването на
показаните слаби резултати при усвояването на
учебната програма, се извършва по ред и условия,
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на какви критерии се определя слабото усвояване на
учебната програма. Последното е предпоставка за
субективизъм и предлагат премахване на текста.
6. Предлагат
да
се
регламентира
месечното 6. Приема се
възнаграждение на специалиста, обучаван на място, частично
финансирано от държавата, в лечебното заведение, в което
ще е длъжен да работи – а именно не по-малко от две
минимални работни заплати за страната. В настоящия вид
на чл. 48а се наблюдава неяснота каква би била заплатата
на лекаря, след като е завършил специализацията си.
Невнасянето на тази поправка би довело до абсурда цената
на труда на специалиста да бъде по-ниска от тази, която е
била по време на обучението му, което обрича специалиста
на лоши условия на труд и липса на достойно заплащане.

7. Предлагат нова ал. 4 на чл. 48а: „В случай на 7. Приема се
преждевременно прекратяване на трудовия договор от по принцип
страна на лекаря след завършване на специализацията, той
дължи обезщетение пропорционално на месеците, в които
няма да работи в базата за обучение съгласно чл. 48а, ал. 1.“

определени от висшето училище, в което е
регистриран специализантът.
6. В проекта на наредба е предвидено
специализантите, за които е изплащана субсидия по
чл. 42б, да работят за срок от 3 години по
придобитата специалност в избрани от тях лечебни
заведения,
определени
от
министъра
на
здравеопазването или в лечебни заведения за
извънболнична помощ (включително в разкрити от
тях амбулатории за специализирана или първична
медицинска помощ) в определени от министъра на
здравеопазването области или общини. Посоченият
ред е много по-гъвкав и дава възможност от една
страна на специализанта, за когото е изплащана
субсидия по чл. 42б, да има по-голяма свобода на
избор къде да упражнява правото си на труд, а от
друга – да бъдат задоволени потребностите на
населението в регионите с установен недостиг на
специалисти. 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.
7. В чл. 48а, ал. 3 на проекта е предвидено, че ако
специализантът е отработил част от задължителния
3-годишен период, обезщетението се изчислява
пропорционално. По този начин е прието
направеното от АБВ-Младежи предложение.
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Уведомяват, че въпреки че не разполагат с
представителна извадка на мненията, по техни наблюдения
масово студентите по медицина не одобряват
предложението за задължителна работа за срока на
обучение в лечебното заведение, в което се е провела
специализацията. Студентите намират предложението за
ограничаващо правото им на избор на работа и
местоживеене. Апелират за преосмисляне на конкретното
предложение и за дискусия по него.
19. Д-р Десислава
Като специализант в системата на здравеопазването в
Игнатова – лекар България счита, че Наредба № 1 от 2015г. допринесе много
специализант, вх. за подобряването на възможностите за специализация в
№ 94страната. Намира предложените промени в проекта на
292/28.02.2019г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2015г. за полезни и водещи до допълнително подобряване
на условията и качеството на обучение. Категорично
изключение от горното твърдение е предвиденото в чл. 48а
задължително постъпване на работа в базата за обучение
след придобиване на специалност.
Предлага чл. 48а от проекта да отпадне със следните Приема се
мотиви: Макар и чл. 48а да не е пряко частично
противоконституционен, той в никакъв случай не е в духа
на Конституцията на Р. България, защото ограничава
придобилия специалност в правото на свободен избор на
работно място. Макар и юридическият аспект на това
ограничение да е спорен, фактическият ефект е именно
такъв. Възможно е текстът на чл. 48а да породи
противоположен на замисъла на наредбата резултат.
Логично е допълнителните условия да доведат до отлив на

Отпада задължителното постъпване на работа в
базата за обучение след придобиване на
специалност. В проекта на наредба е предвидено
специализантите, за които е изплащана субсидия по
чл. 42б, да работят за срок от 3 години по
придобитата специалност в избрани от тях лечебни
заведения,
определени
от
министъра
на
здравеопазването или в лечебни заведения за
извънболнична помощ (включително в разкрити от
тях амбулатории за специализирана или първична
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20. УМБАЛ „Св.
Георги“ ЕАД, вх.
№ 20-1734/05.03.2019г.

желаещи да специализират по дефицитни специалности в
България. В рамките на ЕС съществуват достатъчно
възможности за специализация, които освен че предоставят
справедливо заплащане, не водят след себе си ограничения,
характерни за социалистическия строй и плановата
икономика. Текстът на чл. 48а води до задължение на базите
за обучение да назначават всички, взели специалност по
местата, финансирани от държавата, независимо от
професионалните им качества. Базите пък биха могли да
определят на добри специалисти, вече задължение да
работят при тях, заплащане, което не гарантира правото на
достоен живот за тях и семействата им. Това де факто е
равносилно на заставяне за извършване на принудителен
труд и със сигурност няма до доведе дори до рудиментарна
мотивация, камо ли до добро качество в медицинската
професия. Ако държавата цели да стимулира обучението по
придобиване на специалност в области, в които има
недостиг, то следва да подобри условията и финансирането
в тези области, вместо да ограничава медицинските
специалисти в избора на работно място, а лечебните
заведения – в избора на квалифицирани кадри.
Представят следните предложения:
1. В разпоредбите на чл. 40 и чл. 41 са посочени 1. Не се
размерите на таксите за теоретично и практическо приема
обучение. За разлика от текста на досега действащата
разпоредба, в който таксата беше обвързана с размера на
месечна минимална работна заплата за страната, като
сумата беше определена в % от същата, с настоящата
редакция таксата е фиксирана на 230 лв., а за провеждане

медицинска помощ) в определени от министъра на
здравеопазването области или общини. Посоченият
ред е много по-гъвкав и дава възможност от една
страна на специализанта, за когото е изплащана
субсидия по чл. 42б, да има по-голяма свобода на
избор къде да упражнява правото си на труд, а от
друга – да бъдат задоволени потребностите на
населението в регионите с установен недостиг на
специалисти. 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.

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
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на практическо обучение по специалностите за лица с
професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“ – 460 лв. Отново в текста не са изрично
посочени клиничните специалности, като прилагането на
текста следва да се извършва по аналогия. Считат, че
размерът на таксите, определени за провеждане на
практическо обучение, следва да се запази в досегашните
размери като процент от минималната работна заплата за
страната, като в текста на разпоредбата бъдат изрично
добавени клиничните специалности, за които също се
дължи заплащане на възнаграждение за провеждане на
практическо обучение.

2. Считат, че описаното в чл. 48а задължение на 2. Приема се
лечебното заведение за назначаване на работа на по принцип
специализантите, за които е получавана субсидия на
длъжност, съответстваща на придобитата от тях
специалност за срок, равен на срока на обучението, за който
е изплащана субсидията, е ограничително и поставя
лечебното заведение в неблагоприятно положение, тъй като

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
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 могла 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. Отпада задължителното постъпване на работа в
базата за обучение след придобиване на
специалност. В проекта на наредба е предвидено
специализантите, за които е изплащана субсидия по
чл. 42б, да работят за срок от 3 години по
придобитата специалност в избрани от тях лечебни
заведения,
определени
от
министъра
на
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21. Проф. Лаура
АндрееваГургуриева –
национален
консултант по
Ортодонтия, вх.

то няма да има възможност за преценка на възможностите
на специализанта и личните му и професионални
характеристики
и
качества.
Независимо
дали
специализантът се справя или не с работата и с поставените
му задачи, дали изпълнява стриктно задълженията си, няма
да има механизъм, по който лечебното заведение да
противодейства на поведението му, тъй като в случай че не
изпълни задължението си той да бъде назначен след
приключване на специализацията, базата за обучение ще
следва да възстановява на МЗ получената субсидия. Считат,
че посочената разпоредба следва да бъде изменена, като
бъдат поставени конкретни условия, при които
специализант да бъде назначаван в лечебното заведение
след приключване на специализацията си и задължително
да бъде изисквано становище от лечебното заведение – база
за провеждане на обучение за всеки конкретен
специализант, без да бъде поставяно в задължение на
болницата да назначава лицето. Считат, че следва да бъде
конкретизирана разпоредбата, налагаща санкции на
лечебното заведение при отказ от назначаване на
специализанта, като бъде дадена възможност за
индивидуална преценка относно всеки конкретен
специализант.
1. Предлага в класификатора на денталните
1. Не се
специалности по професионално направление „Дентална приема
медицина“ да се направи разделение на специалностите на
специалности, подлежащи на автоматично признаване в
държавите-членки на ЕС и на останалите специалности,
валидни за България.

здравеопазването или в лечебни заведения за
извънболнична помощ (включително в разкрити от
тях амбулатории за специализирана или първична
медицинска помощ) в определени от министъра на
здравеопазването области или общини. Посоченият
ред е много по-гъвкав и дава възможност от една
страна на специализанта, за когото е изплащана
субсидия по чл. 42б, да има по-голяма свобода на
избор къде да упражнява правото си на труд
съобразно условията, които му се предлагат, а от
друга – на работодателя, който също ще има право да
извършва преценка на личните и професионални
качества на придобилия специалност, като при този
ред също се постига целта да бъдат задоволени
потребностите на населението в регионите с
установен недостиг на специалисти.

1. Принципно Наредба № 1 прави разграничение
между клинични и неклинични специалности поради
различията в реда за придобиване на клинични и на
неклинични специалности. Към настоящия момент
обучението по всички специалности за лекари по
дентална медицина се провежда по един и същи ред,
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Мотив: В предходната Наредба № 34 от 2006г.
специалностите в професионално направление „Дентална
медицина“ бяха разделени по посочения начин. Това
наложи двете дентални специалности – Ортодонтия и
Орална хирургия, да съобразят начина си на обучение по
изискванията на ЕС. В специалността Ортодонтия учебната
програма – теоретична и практическа подготовка, беше
одобрена от Борда на Ортодонтската европейска асоциация.
Така е уеднаквена нашата програма за специализация с тази
на държавите-членки на ЕС и ЕИО.

2. Предлага да се включи точка, която да определи
начина на контрол на специалистите, водещи практическото
обучение на специализантите по Ортодонтия извън
Факултетите по дентална медицина.
Мотив: В критериите за одобряване от министъра на
здравеопазването на лечебните заведения, провеждащи
практическо обучение на специализанти да бъдат въведени
и завишени квалификационните изисквания към
специалистите, провеждащи практическото обучение по

2. Не се
приема

поради което отпадна необходимостта от
разграничаване на специалностите за тях на
клинични и неклинични. Не се прави разграничение
между специалностите въз основа на това дали те
подлежат на автоматично признаване в държавитечленки на ЕС или не, тъй като това няма отношение
към начина на обучение за придобиване на
специалност. Важно е да се отбележи, че
минималните квалификационни изисквания на
европейското законодателство са задължителни за
държавите-членки на ЕС, включително и за
България. В Наредба № 1 са транспонирани
европейските изисквания към обучението за
придобиване на специалност както на лекарите, така
и на лекарите по дентална медицина. Това дали в
номенклатурата на специалностите е посочено, че
дадена специалност подлежи на автоматично
признаване в ЕС или не, няма отношение към
транспонирането на изискванията към обучението за
придобиване на специалност.
2. Предложението за контрол на специалистите,
водещи практическото обучение на специализантите
по Ортодонтия извън Факултетите по дентална
медицина, излиза извън обхвата на Наредба № 1,
определен с чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
Изискванията на Наредба № 1 (чл. 20, ал. 1) към
ръководителя на специализанта са той/тя да е с
призната съответна специалност и трудов стаж по
нея не по-малко от 5 години.
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22. Тракийски
университет –

двете специалности – Ортодонтия и Орална хирургия, които
подлежат на автоматично признаване в държавите-членки
на ЕС. Въпросните специалисти би следвало да представят
редовно доказателства за компетентност по списъците от
лечебни процедури, включени в сега действащите програми
по специалността. Тези доказателства следва да са: участия
в наши и международни курсове за следдипломно обучение
по тематични модули, представящи най-новите и модерни
технологии; представяне на клинични случаи на определен
период; участие в научни разработки. В тези изисквания би
следвало да се включат и специфичните за всяка
специалност квалификационни критерии, утвърдени от
професионално-съсловните организации по специалността
в ЕС. Аргументи в подкрепа на мотива: за разлика от
лекарите, които имат отчетност за дейностите, направени по
специалността в болничното заведение, денталните лекари
– специалисти по Ортодонтия, работещи в частни
структури, нямат никакъв контрол как поддържат
квалификацията си. Това е бил мотивът на Борда на
Ортодонтската европейска асоциация да определи начинът
на специализация по ортодонтия само в университетите.
Там може да се осигури всичко необходимо за качествена
подготовка: квалифицирани преподаватели, непрекъснато
поддържащи
компетенциите
си,
библиотека,
зъботехническа лаборатория, специалисти от всички видове
дентални
специалности,
които
участват
в
интердисциплинарния подход към пациента.
1. В чл. 25, ал. 1 да се добави нова т. 6: „при неявяване на
специализанта в базата за обучение в срок от 3 месеца от

1. Приема се
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датата на зачисляване“.
2. В чл. 28 думите „30 април“ да се заменят с „30 март“, а
2. Не се
думите „30 ноември“ да се заменят с „30 октомври“.
приема

3. Да отпаднат новите ал. 5, 6 и 7 на чл. 33 поради
3. Не се
недостатъчното време за административна обработка на приема
документите и изпращането им в съответните изпитни
комисии.

2.
Ако
се
приеме
предложението,
специализантите, приключващи специализацията си
през април или октомври ще са принудени да изчакат
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.
3. Посочените разпоредби регламентират реда, по
който
специализантите,
завършващи
специализацията си в периода 1 март - 30 април и 1
октомври - 30 ноември 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, което означава, че не всички
завършващи в този период биха се възползвали от
тази възможност.
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4. Предлагат в чл. 34, ал. 1, т. 1 думите „и списък на
4. Не се
специализантите по чл. 33, ал. 5“ да отпаднат.
приема

5. Да отпадне т. 2 на чл. 34, ал. 1 във връзка с
предложението за отпадане на ал. 5 на чл. 33.
6. Чл. 34, ал. 1, т. 4 да се измени: „уведомяват
председателите на изпитните комисии за броя на
допуснатите до държавен изпит специализанти в срок до 20
април за изпитната сесия през май и в срок до 20 ноември за
изпитната сесия през декември“, като думите „и броя на
специализантите по чл. 33, ал. 5, разпределени в тяхната
комисия“ отпаднат във връзка с отпадане на ал. 5 на чл. 33.

7. В чл. 34, ал. 1, т. 5 сроковете „15 април“ и „15 ноември“
да се заменят съответно с „30 април“ и „30 ноември“.

8. В чл. 34, ал. 1, т. 6 сроковете „15 април“ и „15 ноември“
да се заменят съответно с „30 април“ и „30 ноември“, а
думите „а за допуснатите специализанти по чл. 33, ал. 5 – в
срок до 30 април за изпитната сесия през май, съответно до

4. Трябва да се регламентира редът, по който
специализантите, завършващи специализацията си в
периода 1 март - 30 април и 1 октомври - 30 ноември
да бъдат допускани до държавен изпит.
5. Не се
5. Предложението не се приема поради мотивите,
приема
посочени към т. 2, 3 и 4.
6. Приема се
6. Отпадането на думите „и броя на
частично
специализантите по чл. 33, ал. 5, разпределени в
тяхната комисия“ не се приема поради мотивите,
посочени към т. 2, 3 и 4. Удължаването на срока се
приема частично (променя се от 31 март на 5 април
за майска сесия и от 31 октомври на 5 ноември), за да
се даде от една страна възможност на висшите
училища за по-дълго време за подготовка за
уведомяването на председателите, а от друга – да се
гарантира, че срокът, в който специализантите ще
бъдат уведомени за мястото, датата и часа на
провеждане на изпитите, ще им позволи да
организират явяването си на държавен изпит.
7. Не се
7. Посочените срокове не се изменят с настоящия
приема
проект на наредба. Те гарантират, че срокът, в който
специализантите ще бъдат уведомени за мястото,
датата и часа на провеждане на изпитите, ще им
позволи да организират явяването си на държавен
изпит.
8. Приема се
8. Посочените срокове се удължават съответно на
частично
20 април и 20 ноември. Не се приема удължаването
до 30 април и 30 ноември за всички допуснати
специализанти, тъй като е необходимо време на
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30 ноември за изпитната сесия през декември“ да отпаднат.

9. Предлагат нова ал. 1 на чл. 39: „Специализантите,
които не са издържали успешно държавен изпит, имат право
да се явяват всяка следваща изпитна сесия, но не повече от
срока на специализация, посочен в Приложение № 1 към чл.
1, ал. 2 на наредбата.

10. В чл. 40, ал. 2 и чл. 41 предлагат таксите да бъдат
обвързани и фиксирани на 50 % от минималната работна
заплата.

председателите да се запознаят с предоставените им
документи. Отпадането на думите „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“ не се приема
поради мотивите, посочени към т. 2, 3 и 4.
9. Приема се
9. В проекта на наредба (чл. 28, ал. 2) е
по принцип
предвидено, че специализантите, изпълнили
съответната учебна програма и индивидуален учебен
план, могат да бъдат допускани до държавен изпит в
срока по чл. 12, ал. 3 на наредбата (до 5 години след
изтичане на срока, определен в Приложение № 1 за
съответната специалност). По този начин се създава
ясно времево ограничение за полагането на
държавния изпит за специалност, с което на практика
приключва обучението за придобиване на
специалност. Редактираният проект на наредба е в
съответствие с направеното от Тракийски
университет – Стара Загора, Медицински факултет
предложение
за
времево
ограничение
на
възможността за полагане на държавния изпит.
10. Не се
10. Обвързването на таксите за обучение, които са
приема
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
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11. Предлагат актуализиране на Приложение № 1 и 2 на
11. Приема
наредбата по отношение на клинични и неклинични се частично
специалности и продължителността на специализация, като
пример VII. Специалности за лица с висше немедицинско
образование – Лабораторна имунология (за биолози,
биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) или
Клинична химия (за химици, биохимици и биолози) с
продължителност на обучение 3 години да премине от
клинична в неклинична специалност. В същото време
специалности, които са свързани с клинична дейност са в
раздел неклинични специалности. Продължителността на
специализация по Обща медицина е 3 години, а само по
Вътрешни болести – 5 години. Добре би било да се въведе
задължителен, поне 2-годишен период, за специализация по
Вътрешни болести и след това възможност за
специализиране по подспециалности. Същото би могло да
се обсъди и за специалността обща хирургия като базисна
клинична специалност.

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.
11. Не се приема предложението специалностите
Лабораторна имунология и Клинична химия да
преминат от раздела на клиничните в раздела на
неклиничните
специалности.
Лабораторната
имунология е специалност, която чрез специфични
количествени и качествени методи на изследване
осигурява необходимата информация за диагноза и
проследяване на заболявания на имунната система
или болестни процеси, настъпили в резултат на
промени в имунологичните механизми, т.е. при нея
се
осъществява
диагностична
дейност.
Специалностите, при които се извършва лечебнодиагностична дейност се определят като клинични.
Неклинични са само специалностите, при които не се
се извършва лечебно-диагностична дейност.
Клиничната химия е обособен раздел на клиничната
лаборатория, която чрез количествени и качествени
методи на изследване осигурява необходимата
информация за ранна диагноза и контрол на
динамиката на болестния процес, т.е. при нея също
се осъществява диагностична дейност. По тази
причина посочените две специалности не биха могли
да бъдат отнесени към неклиничните специалности.
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Не са упоменати конкретни специалности, които са
свързани с клинична дейност, а са в раздел
неклинични специалности или обратното, но
въпреки това е направен преглед на учебните
програми на специалностите и в резултат на това са
извършени промени в номенклатурата на
специалностите (§ 22, т. 4 и 5). Предложението да се
въведе поне 2-годишен период за специализация по
Вътрешни болести и след това възможност за
специализиране по подспециалности на практика се
реализира
чрез
учебните
програми
по
специалностите, които до 01.01.2007г. бяха
профилни на специалност Вътрешни болести и в
които фигурира модул Вътрешни болести. По
аналогичен начин са програмите по специалностите,
които до 01.01.2007г. бяха профилни на специалност
Хирургия – в тях се съдържа модул Обща хирургия.
23. Столична
лекарска колегия
на БЛС, вх. №
62-085/13.03.2019г.

1. В глава втора Провеждане на обучението
1.1. Текстът на чл. 11, ал. 1, т. 1 на наредбата да се запази 1.1 Приема се
в същия смисъл.
1.2. В чл. 11, ал. 1, т. 2 предлагат да се запише следния 1.2. Не се
текст: „Лекари, работещи на постоянен трудов договор на приема
основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда на пълно работно
време в лечебни заведения – бази за обучение по
съответната специалност, се зачисляват за специализация
по специалността, по която работят от работното си място,
което заемат, по преценка на ръководителя на лечебното
заведение и сключен договор за повишаване на
квалификацията по чл. 234 от Кодекса на труда“. Това ще

1.2. Към момента заемането на длъжностите за
специализанти се извършва в съответствие с
изискванията на Кодекса на труда, който дава
възможност на всеки работодател да подбира
служителите си по избран от него начин. Всяка база
за обучение може да проведе конкурс по Кодекса на
труда за назначаване на специализант, но не е
задължена. Липсата на конкурс при заемането на
длъжностите за специализанти обаче се приема от
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даде възможност на тези лекари своевременно да се
зачислят на специализация и придобият същата в
съответния срок. Записаният нов текст в чл. 11, ал. 1, т. 2 на
проекта не дава яснота защо се дава възможност за такава
форма на обучение само за втора специалност, а на лекарите
без специалност не се дава възможност и същите трябва да
преминат от постоянен на срочен трудов договор (чл. 11, ал.
1, т. 1), за да придобият първа специалност след 4, 5 или 6
години, като същевременно се намалява и трудовото им
възнаграждение (чл. 15, ал. 3, където е записано, че
трудовото възнаграждение на специализанта, получавано за
извършваната от него дейност, не може да бъде по-малко от
минималния месечен размер на осигурителния доход за
съответната икономическа дейност и квалификационна
група професии). Не става ясно и каква е гаранцията за
лекар, работещ на постоянен трудов договор след
преназначаването му на длъжност лекар-специализант на
срочен трудов договор по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 на
наредбата, че след придобиването на специалност ще бъде
отново преназначен на постоянен трудов договор в същото
лечебно заведение.

кандидатите за специализация като субективизъм и
води до разколебаване в обективността на начина, по
който се назначават специализантите. По тази
причина в проекта на наредба е предвидено
заемането на длъжностите за специализанти да се
извършва след провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда. В случай обаче че се приеме
предложението и лекарите без специалност,
назначени на безсрочен трудов договор, да могат да
специализират въз основа на договор по чл. 234 от
Кодекса на труда, ще се създаде ситуация, при която
от една страна длъжностите за специализанти трябва
да се заемат след проведен конкурс по Кодекса на
труда, а от друга – назначените лекари на безсрочен
трудов договор (за които няма изискване за
провеждане на конкурс по Кодекса на труда) ще
могат да специализират де факто без провеждане на
такъв конкурс. Въвеждането на тези две
възможности на практика ще доведе до заобикаляне
на изискването за провеждане на конкурс по Кодекса
на труда за длъжностите за специализанти, като
работодателите ще назначават служителите си първо
на безсрочен трудов договор, след което ще
сключват договор по чл. 234 от Кодекса на труда.
Това е и причината възможността за специализация
въз основа на договор по чл. 234 от Кодекса на труда
на служители на лечебно заведение – база за
обучение, да се въведе само за служителите с
придобита
специалност,
които
желаят
да
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2. В Наредба № 1, както и в проекта за изменение и 2. Не се
допълнение на същата няма посочени ред и условия, по приема.
които да става зачисляването на специализация на лекарите
асистенти, редовни докторанти, лекарите, заемащи
офицерски длъжности, работещи в системата на
Министерство на отбраната.

3. Да се запише текст в наредбата, с който да се дадат
привилегии и регламентират условията за зачисляване на
специализация на лекарите носители на наградата „Златен
Хипократ“, както беше записано в предходните наредби.

3. Не се
приема.

специализират по втора или следваща специалност.
Така ще се избегне възможността за заобикаляне на
изискването за провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда при назначаването на
специализанти.
2. За служителите на висшите училища,
включително заемащите академичната длъжност
„асистент“, е създадена възможност, освен по общия
ред, да могат да се обучават и по реда на чл. 13 на
Наредба № 1 – въз основа на договор за повишаване
на квалификацията по чл. 234 от Кодекса на труда,
сключен между висшето училище и неговия
служител. В чл. 11, ал. 1, т. 3 на проекта е
регламентиран редът за обучението по клинични
специалности на медицинските специалисти на
военна служба в съответствие с чл. 92, ал. 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България. Редовните докторанти могат да се
обучават за придобиване на клинична специалност
по общия ред (сключвайки трудов договор на
длъжност „лекар, специализант“ с база за обучение).
3. Всеки медицински специалист, включително
носителите на наградата „Златен Хипократ“ или
„Златен Хермес с кадуцей“, сам избира
специалността, по която да се обучава. Съгласно
разпоредбите на Наредба № 1 подборът на
кандидатите за длъжностите за специализанти по
клинични специалности се извършва по реда на
Кодекса на труда, като с настоящото изменение се
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предвижда длъжностите за специализанти да се
заемат след провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда. Следва да се отбележи, че
министърът на здравеопазването няма възможност
да задължи конкретно лечебно заведение да наеме на
длъжност „лекар, специализант“ носител на
наградата „Златен Хипократ“ или „Златен Хермес с
кадуцей“.
Специализантите
по
неклинични
специалности се обучават въз основа на заповед на
ректора.
Специализантите
по
клинични
специалности заплащат такса само за теоретичното
си обучение, а специализантите по неклинични
специалности,
специалности
за
лица
с
професионална квалификация „лекар по дентална
медицина“, военномедицинските специалности и
специализантите по чл. 11, ал. 4 на Наредба № 1
заплащат такса освен за теоретичното и за
практическото си обучение. Съответно за местата,
финансирани от държавата, дължимата такса от
специализантите, класирани на тези места, се
заплаща от Министерството на здравеопазването.
В Наредба № 1 е предвиден механизъм, по който
обучението на специализантите, носители на
наградата „Златен Хипократ“, „Златен Гален“ и
пълните отличници по специалностите от
професионално направление „Здравни грижи“ да
може да се финансира от държавата – висшите
училища
подават
в
Министерството
на
здравеопазването информация за регистрираните от
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4. В чл. 17, ал. 2 да се допълни, че базите за обучение в
14-дневен срок уведомяват МЗ и РК на БЛС за обявените от
тях места за специализация.

4. Не се
приема

5. Да се предвиди от МЗ и запише текст в проекта на
наредбата в какво съотношение лечебните заведения – бази
за обучение ще определят броя на местата за специализация
за български граждани, граждани на ЕС и броя на местата за
чужди граждани. В някои случаи това може да ограничи
възможността за специализация на българските граждани,
имайки предвид чл. 20, ал. 3 от проекта на наредбата, където
е посочено, че ръководителите на специализация могат да
имат неповече от трима специализанти.

5. Не се
приема

6. Предлагат
МЗ
стриктно
да
контролира
актуализирането на учебните програми за специализация,

6. Липсва
предложение

тях носители на наградата „Златен Хипократ“ и
„Златен Гален“, както и пълните отличници по
специалностите от професионално направление
„Здравни грижи“, а министърът на здравеопазването
взима предвид тази информация при определяне
броя на местата за специализанти, за които
държавата ще финансира таксата за обучението.
4. В чл. 17, ал. 2 на проекта е предвидено МЗ да
публикува на интернет страницата си постъпилата
информация
за
свободни
длъжности
за
специализанти. Така всички заинтересовани страни
ще могат да се запознаят с информацията, вкл. БЛС.
По тази причина не е необходимо допълнително да
се натоварват базите за обучение с изискване да
уведомяват и съсловните организации (освен МЗ) за
обявените от тях свободни длъжности за
специализанти.
5. С настоящия проект не се променя изискването
ръководителите на специализация да могат да имат
не повече от трима специализанти. До момента МЗ
не е информирано за случаи това изискване да е
ограничило български граждани. Важно е да се
отбележи, че броят на чуждите граждани е под 100 от
общо над 4 400 специализанти по Наредба № 1, което
показва, че българските граждани не са ограничени
във възможностите си за специализация поради
чуждите граждани.
6. Разработването на учебните програми е
регламентирано в чл. 9 на Наредба № 1, като в ал. 7
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имайки предвид бързото развитие на медицинската наука и
практика. При направена справка са установили, че към
настоящия момент много от програмите са от 2007-2008г., а
съгласно Наредба № 1 трябва да се актуализират на три
години.
7. Предлагат местата за специализация да не се
определят само според възможностите на базата за
обучение, а и според потребностите от специалисти според
здравната карта.

по проекта на
наредба

7. Приема
се по принцип

на тази разпоредба е посочено, че лицата,
разработили учебните програми, ги актуализират
при необходимост в съответствие с развитието на
медицинската наука и практика и ги предлагат на
министъра на здравеопазването за утвърждаване.
7. В проекта на наредба е предвидено местата, за
които държавата ще финансира обучението по чл. 40,
ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл.
42б, да се определят въз основа на информацията от
анализите на състоянието на специалистите в
здравеопазването по области, който включва и
потребностите на населението от специалисти, както
и броя на придобилите и упражняващите
специалност и тяхната възраст и осигуреността на
населението със съответен вид специалисти. При
определянето на броя на тези места ще се взима
предвид и броя на специализантите по съответната
специалност (които след завършването си ще
покрият напълно или отчасти заявените потребности
от специалисти), както и информацията за
носителите на наградата „Златен Хипократ“, „Златен
Хермес с кадуцей“ и „Златен Гален“, както и пълните
отличници по специалностите от професионално
направление „Здравни грижи“. В допълнение в
проекта на наредба е предвидено също
специализантите, за които е изплащана субсидия по
чл. 42б, да работят за срок от 3 години по
придобитата специалност в избрани от тях лечебни
заведения,
определени
от
министъра
на
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8. МЗ следва да осигури средства и места за
специализация по приоритетни специалности, по които
броят на лекарите специалисти намалява и е критичен, като
пример могат да се посочат специалностите Обща и
клинична патология, Съдебна медицина, Педиатрия,
Вътрешни болести, Медицинска генетика и др.

8. Приема
се по принцип

здравеопазването или в лечебни заведения за
извънболнична помощ (включително в разкрити от
тях амбулатории за специализирана или първична
медицинска помощ) в определени от министъра на
здравеопазването области или общини. При
посочения ред също се постига целта да бъдат
задоволени потребностите на населението в
регионите с установен недостиг на специалисти по
един много по-гъвкав начин, даващ възможност от
една страна на специализанта, за когото е изплащана
субсидия по чл. 42б, да има по-голяма свобода на
избор къде да упражнява правото си на труд, а от
друга – на работодателя, който също ще има право да
извършва преценка на личните и професионални
качества на придобилия специалност.
8. С промените в наредбата МЗ предвижда да
субсидира базите за обучение за местата,
финансирани
от
държавата
по
клинични
специалности, което представлява възможност за
въздействие на държавата при недостиг на
специалисти по определени специалности. По този
начин ще се реализира държавната политика по
осигуряване на необходимите специалисти. В
проекта на наредба е предвидено местата, за които
държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1
и/или чл. 41, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б,
да се определят въз основа на информацията от
анализите на състоянието на специалистите в
здравеопазването по области, който включва и
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24. Национално
сдружение на
общините в

9. УС на Столична лекарска колегия на БЛС предлага
9. Приема
МЗ да организира широко обсъждане на проекта за се.
изменение допълнение на Наредба № 1 съвместно със
съсловните организации, висшите училища, национални
здравни центрове, научните дружества, сдружения на
лекарите и др. Това ще даде възможност да се изготви
наредба за придобиване на специалност с ред и условия за
специализация, които ще осигурят възможност на
българските лекари и другите медицински и немедицински
специалисти от системата на здравеопазването да останат в
страната на специализация, а в последствие и на работа като
изградени специалисти.
В чл. 11 да се добави: „Специализантите, зачислени с
Приема се
издадена книжка за специализация до 31.03.2019г. да по принцип
продължат обучението си до неговото приключване,

потребностите на населението от специалисти, както
и броя на придобилите и упражняващите
специалност и тяхната възраст и осигуреността на
населението със съответен вид специалисти. При
определянето на броя на тези места се взима предвид
и броя на специализантите по съответната
специалност (които след завършването си ще
покрият напълно или отчасти заявените потребности
от специалисти). Местата, финансирани от
държавата ще се утвърждават приоритетно по
специалности, при които се отчита недостиг на
специалисти (като Обща и клинична патология,
Спешна медицина, Съдебна медицина, Вътрешни
болести и др.).
9. Проектът на наредба е публикуван за обществено
обсъждане с всички заинтересовани страни на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването и на Портала за обществени
консултации. Всички постъпили предложения са
обсъдени в настоящата справка.

Съгласно изискванията на Закона за здравето и на
европейското законодателства обучението за
придобиване на специалност в системата на
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назначени на срочен трудов договор на основание чл. 68, ал.
1, т. 2 от КТ в лечебното заведение.“
Мотиви: Във връзка с влезлите в сила със Закона за
бюджета на НЗОК изменения и допълнения в Закона за
лечебните заведения се определя нов ред за лечебните
заведения, които участват в обучението на студенти,
специализанти и докторанти. Критериите и условията, на
които трябва да отговаря структурата и организацията на
дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване
и квалификацията на персонала, за да може лечебното
заведение да осъществява тези дейности, се определят с
наредба на министъра на здравеопазването (все още няма
такава наредба). Клиничното обучение на студенти,
докторанти и следдипломно обучение се провежда от
лечебни заведения, които са получили одобрение от
министъра на здравеопазването. В § 24 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за
2019г. е регламентирано, че лечебните заведения, които до
31 март 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, т.е. ще подадат заявление за
одобрение по новата процедура при изтичане на този срок.
Предложението е свързано с решаване на случаите, когато
досегашната акредитация за обучение изтича през
настоящата календарна година, а няма още критерии, за да
може да се направи обосновка и да се подаде заявление за
одобрение по новата процедура, както и с възможността до

здравеопазването се провежда задължително в
лечебни заведения, получили одобрение от
министъра на здравеопазването за извършване на
дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения
(одобрението
е
еквивалент
на
определената
до
01.04.2019г.
положителна
акредитационна оценка за обучение на студенти и
специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за
лечебните заведения). Както е посочено в мотивите
на Националното сдружение на общините в
Република България, 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.
Не е допустимо в Наредба № 1 да се регламентира
възможност за обучение в лечебно заведение, което
е престанало да отговаря на условията за база за
обучение по чл. 5, ал. 2 на наредбата, тъй като това
би противоречало както на Закона за здравето, така и
на европейското законодателство, регламентиращо
обучението за придобиване на специалност. С цел
облекчаване на специализантите в лечебни
заведения, които са в процедура за получаване на
последващо одобрение, в проекта на наредба е
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получаване на одобрение да не се спира или прекратява
обучението на специализантите.

предвидено, че когато одобрението за обучение на
лечебно заведение или акредитацията по реда на
Закона за висшето образование на висше училище
или национален център по проблемите на
общественото здраве са изтекли, но те са в процедура
за
получаване
на
последващо
одобрение/акредитация, специализантът има право
да прекъсне или да прекрати обучението си за
придобиване на специалност или при възможност да
проведе обучение по реда на чл. 21 или 22ж на
наредбата. Така в максимална степен се защитават
правата на специализантите, обучаващи се в такива
лечебни заведения, като отпада изискването
обучението им за придобиване на специалност
задължително да бъде прекратено.

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА
Главен секретар
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