
      
      Проект! 

 З А К О Н 

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88, 113 и 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 

108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 
и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 
2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 20 от 2013 г.)  
 
 
 § 1. Създава се чл. 14а: 
 „Чл. 14а. Право да организират и осъществяват индивидуална или групова 
практика за първична медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и 
лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за срок 
не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за 
обучение за придобиване на специалността“. 
 
 § 2. В чл. 40, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „а в случаите по чл. 14а – документ, че 
лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина. 
 
 § 3. В чл. 45, ал. 1 се създава т. 9: 
 „9. при изтичане на срока по чл. 14а, в случаите, когато лекарят не е придобил 
специалност по обща медицина“.  
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 4. (1) Лекарите по § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 
2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за 
придобиване на тази специалност, могат да продължат да работят като индивидуална 
или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането 
в сила на този закон. 

(2) След изтичането на срока по ал. 1 регистрацията в съответната регионална 
здравна инспекция на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност по обща 
медицина, се заличава. 
 

§ 5. (1) Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г.не са зачислени за 
придобиване на специалност по обща медицина могат да продължат да работят като 
индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 
години от влизането в сила на този закон, при условие, че се зачислят за придобиване 
на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането в сила на този 
закон 

(2) След изтичането на срока по ал. 1, в който лекарите могат да продължат да 
работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, 



регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са 
придобили специалност по обща медицина, се заличава. 

 
§ 6. Разпоредбите на § 4 и § 5 не се прилагат за лекарите, които осъществяват 

дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при 
условията на § 95 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).  

 
§ 7. Законът влиза в сила от 3 юни 2014 г. 
 

      
   

 
ВНОСИТЕЛИ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОТИВИ 
 

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 
  
 

Със законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за лечебните 
заведения с цел осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 
право на гражданите до достъпна медицинска помощ и изпълнение на функцията на 
държавата за закрила на здравето на гражданите. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, 
индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и 
осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, който се регистрира в 
съответната регионална здравна инспекция. Разпоредбата е приета в съответствие с чл. 
29, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации, 
уреждащ правото на упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи 
лекари. Съгласно параграф 2 на чл. 29 от Директивата „Държавите-членки могат да 
освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които 
в момента специализират обща медицина“. 

В съответствие с възможността, която дава чл. 29, параграф 2 от Директивата, с 
§ 1 от настоящия законопроект се предлага създаването на чл. 14а, съгласно който 
право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична 
медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за 
обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за период не по-дълъг от 
определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за 
придобиване на специалността. 

Предлага се общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г.не са зачислени за 
придобиване на специалност по обща медицина да могат да продължат да работят като 
индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 
години от влизането в сила на този закон, при условие, че се зачислят за придобиване 
на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането в сила на този 
закон 

Предвижда се да се даде възможност на общопрактикуващите лекари, които не 
са се зачислили за придобиване на специалност по обща медицина да продължат да 
работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за 
срок от пет години, при условие, че се зачислят в едногодишен срок от влизането в сила 
на закона за придобиване на специалност по обща медицина.  

 
 
 

 
ВНОСИТЕЛИ: 

 
 


