
 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, 

УПРАВИТЕЛИ НА ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПРАКТИКИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА И ОБЛАСТ ВАРНА! 

 

     В РЗИ-Варна е получено напомнително писмо от д-р Ваньо Шарков – Зам.-министър на 

здравеопазването относно упражняването на контрол от страна на институцията върху 

дейността на лечебните заведения за първична медицинска помощ във връзка с прилагането 

на разпоредбите на Параграф 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.). 

     Съгласно Параграф 5 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗЛЗ (обн. ДВ, бр. 47 

от 2014 г.) общопрактикуващите лекари, вкл. лекарите по Параграф 94 от Предходните и 

заключителни 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 работят като индивидуална или групова практика за първична 

медицинска помощ за срок от 5 години от влизането на този закон, при условие че се 

зачислят за придобиане на специалност по „Обща медицина“ в срок до една година от 

влизането в сила на този закон. 

     Посочената разпоредба дава право на общопрактикуващите лекари, които не са 

придобили специалност по „Обща медицина“ и не са се зачислили за придобиване за 

специалност до 2 юни 2014 г. да продължат да работят като индивидуална или групова 

практика за първична медицинска помощ, само при условие, че се зачислят за придобиване 

на специалност по „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на тази 

разпоредба – т.е. до 3 юни 2015 г.  

В тази връзка на 28.01.2015 г. на сайта  на РЗИ-Варна, в рубриката „СДО“ беше публикувана 

официална информация, че „Медицински университет - Варна обявява прием на документи 

за кандидатстване за специализация по "Обща медицина" на останалите незаети места, 

съгласно Заповед РД-19-4/27.06.2014г. на МЗ, от общопрактикуващите лекари, които са 

открили амбулатория за първична медицинска помощ в срок до 13.07.2009 г., съгласно 

параграф 6, ал.1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните 

заведения,  Срокът за подаване на документите за участие бе от 26.01.2015г. до 26.03.2015 

г.“. 

 Горепосочената информация съществуваше на сайта на РЗИ-Варна до м. май 2015 г. 

Следователно, общопрактикуващите лекари, които не са се зачислили за придобиване на 

специалност по „Обща медицина“ до 3 юни 2015 г. не могат да продължат да работят  като 

индивидуална или групова  практика за първична медицинска помощ след тази дата, тъй 

като не са изпълнили условието на Параграф 5 от Предходните и заключителни разпоредби 

на ЗЛЗ (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.). 

     В тази връзка и в съответствие с разпоредбата на Параграф 5, ал. 2 от Предходните и 

заключителни разпоредби на ЗЛЗ (обн. ДВ, бр. 47 от 2014г.)., регистрацията в РЗИ-Варна на 

тези лечебни заведения следва да бъде заличена. 

     Молим всички общопрактикуващи лекари - управители на индивидуални практики за 

първична медицинска помощ и управителите и съдружниците в групови практики за 

първична медицинска помощ, които са със специалност по обща медицина или имат 

специалност по педиатрия, вътрешни болести или спешна медицина и не са ги представили 

до момента в РЗИ-Варна, в срок до края на м. септември 2015 г. да направят това в Отдел 

ОКМД на Дирекция „Медицински дейности“, ет. 5, стая №517.! 

     РЗИ-Варна е предприела мерки за свързване по телефона с представителите на тези 

лечебни заведения, за които няма данни от досиетата, съхрявани в Регистъра на лечебните 

заведения за извънболнична помощ и хосписите, и уточняване на наличието на придобита 

специалност от горепосочените.  


