
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ВАРНА 

 

 В РЗИ-Варна постъпи писмо от Министерство на здравеопазването с вх. №03-602/17.07.2019 

г., относно резултати от извършено наблюдение на представянето на административните структури 

по метода „таен клиент” и препоръки относно представянето на Услуга №2681 „Подмяна на 

свидетелство за управление на моторно превозно средство”. Резултатите и конкретни препоръки са 

описани в писмо до Министерство на здравеопазването от г-н Томислав Дончев-заместник 

министър-председател. 

 

 Съгласно Приложение №1 „Препоръки относно представянето на Услуга №2681 Подмяна на 

свидетелство за управление на моторно превозно средство”, Процедура по издаване на медицинско 

свидетелство, т.1: „Издаването на медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар за 

свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „В” е осъществено в рамките 

на 10 минути. Свидетелството е издадено и заверено от медицинска сестра в отсъствието на ле куващ 

лекар, без провеждане на необходимите медицински прегледи. За услугата е заплатена в брой такса в 

размер на 30 (тридесет) лева, срещу издаване на фискален бон. Непровеждането на прегледи създава 

предпоставки лица със заболявания, които не позволяват управление на МПС, да получат 

свидетелство и по този начин да застрашат другите участници в движението. Препоръка: 

Необходимо е да се осигури стриктно спазване на процедурата по издаване на медицинско 

свидетелство”. 

 

 Съгласно Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на 

моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за 

установяване на физическата годност за водачите от различните категории : „Първоначалният 

медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от група 1 и група 2 се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при 

който е осъществен постоянен избор. Физическата годност на водачите и на кандидатите за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез: 1. медицински 

преглед/и за установяване на здравословното състояние по отношение на изискванията за 

физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за при- 

добиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории”. 

 

 Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2, са определени в приложение № 1 към 

цитираната Наредба с посочени заболявания и състоянията, при наличието на които се налагат 

ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на 

МПС. 

 

 РЗИ-Варна напомня, че съгласно чл. 229, ал. 1 от Закона за здравето: „Който наруши 

разпоредбите на този закон или нормативните актове по прилагането му извън случаите по чл. 209 

- чл. 228в, се наказва с глоба от 100 до 600 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - 

от 500 до 3000 лв. 

 (3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция 

в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв”. 

 

 Съставянето на официален документ, относно здравословно състояние, без извършване на 

медицински преглед/и за неговото установяване представлява предпоставка за деклариране на 

здравословно състояние, което евентуално не отговаря на действителното и е наказуемо деяние 

съгласно чл. 311, ал.1 от Наказателния кодекс: „Длъжностно лице, което в кръга на службата си 

състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да 

бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се 

наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право 

по чл. 37, ал. 1, точка 6”. 


