
 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ, КОИТО НЕ СА ЗАЧИСЛЕНИ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА”  

 

В РЗИ-Варна постъпи писмо от д-р Бойко Пенков – заместник-министър на 

здравеопазването, относно броя на местата за специализанти по „Обща медицина” за 

лекари без специалност „Обща медицина” или лекари с придобита друга специалност, 

които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по §6, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за лечебните заведения 

(ЗЛЗ) по реда на Наредба № 15/02.07.2008 г за придобиване на специалност „Обща 

медицина”.  

Съгласно §6, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЛЗ 

(ДВ бр. 42 от 2019г., в сила от 04.06.2019г.) „Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са 

започнали обучение за придобиване на специалност "Обща медицина", може да 

продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за 

първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, 

при условие че започнат обучение за придобиване на специалност "Обща медицина" в 

срок до една година от влизането в сила на този закон. След изтичането на 

едногодишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна 

инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност 

"Обща медицина", се заличава. 

Следва да се има предвид, че разпоредбите на § 5 и 6 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 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.). 

Кандидатстването, класиране и записването на кандидатите за специализация се 

извършва по реда на Наредба № 15/02.07.2008 г за придобиване на специалност „Обща 

медицина”. 

Предвид гореизложеното, моля да се запознаете със Заповед № РД-19-

4/16.08.2019 г. на министъра на здравеопазването, относно броя на местата за 

специализанти по „Обща медицина” за лекари без специалност „Обща медицина” или 

лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична 

медицинска помощ 

 

 

 

 

 

 

 


