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Основи за изграждане на съсловна  
организация

 Регулирана професия  е съвкупност от дейности, които са от обществена 
значимост и от съществено значение за живота и здравето на хората.

 Правото за упражняване на регулирана професия е определено чрез 

нормативни разпоредби  за притежаването на специфична 

професионална квалификация, правоспособност или членство в съсловна 
организация, която е получила специфично признаване от държавата.

 Списъкът на регулираните професии е приет с Решение на МС № 619 от 

20.07.2009

 Статутът и функциите на съсловните организации в здравеопазването са 

предмет на специална законодателна уредба. 



Закон за здравето

 Чл. 183 (1) Медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи 

диплома за завършено висше образование по специалности от 
професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", 

"Фармация" и "Здравни грижи".

 (4) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите упражняват 

медицинската професия при условията на глава втора от Закона за 

съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-
фармацевтите.



Съсловните организации представляват 

„гласът” на членовете си в няколко основни 

направления:

 професионални  

 регулаторни

 клинични

 образователни

 политически

Съсловните организации могат да бъдат ефективно средство, за 

влияние върху  политиката в здравеопазването, да предоставят 

възможности за продължаващо образование, да са  застъпник и 

гарант за  възможно най-висококачествените грижи за обществото.



Националният съвет по качество на БАПЗГ

 в изработването на наредбата по чл. 7 и предлага на министъра на 

здравеопазването критерии за професионалните степени на 

медицинските сестри и акушерките в съответствие с професионалната

им квалификация и трудов стаж;

 2. издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с 
нормативно определените изисквания и правилата по чл. 8, т. 3;

 3. изработва правила за добра медицинска практика по здравни грижи

при упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти;

 4. ползва националния регистър, информационната система по този

закон и достъпа до личните данни и защитата им.

Чл. 20. от Закона за съсловието



Приоритетни области на дейност на НСК 

 Продължаващо обучение 

Сертификация 

 Добра медицинска практика по здравни грижи 

 Изготвяне на мнения и становища по нормативни 

документи 



 БАПЗГ организира, координира, провежда и регистрира 
продължаващото медицинско обучение на специалистите по 
здравни грижи, съгласно Закона за съсловието – чл.8, ал. 7 и Закона 
за здравето – чл. 182, ал. 1.

Продължаващото обучение е 

задължително за професионалистите по 

здравни грижи, съгласно Чл. 1 и чл. 39 от 

Закон за съсловната организация на 

медицинските сестри, акушерките, 

асоциираните медицински специалисти, 

зъботехниците и помощник-фармацевтите.



Мисията на БАПЗГ е да осигурява възможности за 

продължаващо обучение и квалификация на своите 

членове.

НСК има експертна роля в осъществяване на продължаващото обучение 
чрез:

 Контрол и поддържане на качеството на кредитните мероприятия.

 Активно участие на членове на НСК в кредитни мероприятия.

 Участие на главния експерт на отдел „Продължаващо обучение“ в 
заседанията на НСК.

 Актуализиране на  Единната кредитна система за оценка на формите на 
продължаващо обучение. 

 Анализ на дейностите , относно спазване на Правилата за провеждане на 
продължаващото обучение.



Близки цели на НСК

 Да се актуализират и разширявят тематичните курсове за

продължаващо обучение.

 Да съдейства за сключване на договори със съществуващите
сдружения по професионални направления за осигуряване

на разнообразие в обученията.

 Да се преодолее неразбирането за значимостта на ППО.

 Да се разработят предложения за постигане на

договорености на национално ниво за определяне на

степени, съобразно квалификационната рамка за

професионално развитие на БАПЗГ.



 е официален документ, издаван съгласно
Закона за съсловието;

 е гаранция, че притежателят му отговаря на
стандартите за упражняване на
професията;

 позволява преминаването в степени за
професионална квалификация;

 се актуализира на всеки 5 години.



СЕРТИФИКАЦИЯ

НСК контролира сроковете за издаване на 
сертификати, предоставя информация за 
процеса на сертифициране на НС и УС на 
БАПЗГ и оказва методична помощ на РК;

Разработва  условия и процедури за издаване 
на трети и последващ сертификат, съобразени 
с квалификационната рамка за 
професионално развитие;
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Добра медицинска практика по 

здравни грижи

 НСК разработи Правила за добра практика по здравни грижи.

 Правилата за добра практика бяха приети от НС и изпратени в ИА 

„Медицински надзор“

 С писмо от 30.08.2019 г. ИА „Медицински надзор“ прие Правилата.

 НСК разработи и НС прие квалификационна рамка за 

професионално развитие.

 НСК организира работни групи за предложения  и допълнения  към 

медицинските стандарти.

 НСК изработи методика за изчисляване на нуждите от персонал в 
лечебните заведения за болнична помощ, консултирана с НСГС и 
предложена като задължително изискване към медицинските 

стандарти.



Близки цели…

 Да се обсъди и инициира нормативно въвеждане на 

специфична  документация, която обективно да отразява

труда на професионалистите по здравни грижи и да послужи 

за  база за остойностяване на труда.

 Да се регламентират дейностите на ПЗГ във всички

медицински стандарти.

 Да се гарантира качеството на здравните грижи чрез 

прилагане на методика за изчисляване на нуждите от 

персонал.



Експерти от НСК участват в Експертния съвет 

по здравни грижи към МЗ 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

1. Проф. Соня Тончева Главен координатор Медицинска сестра

2. Проф. Иванка Стамболова Член Медицинска сестра

3. Петя Дилова Член Акушерка

4. Мариана Шиякова Член Медицински лаборант

5. Теодора Тодорова Член Рехабилитатор

6. Невена Бонинска Член Рентгенов лаборант

7. Ниязи Шакир Член Фелдшер





Експертният съвет по здравни грижи към МЗ

 В състава на всеки Експертен съвет влизат от 3 до 7 изявени специалисти
по съответните медицински специалности с доказан професионален
опит и авторитет, предложени от научни медицински дружества, 
лечебни заведения, висши училища или други организации. 

 Експертните съвети ще изпълняват функциите на досегашните
национални консултанти – „експертно-съвещателни и организационно-
методични функции по въпроси, свързани с провежданата държавна
политика, както и с организацията, качеството и оценката на отделните
медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното
осигуряване на системата на здравеопазване“.

 Членовете на експертните съвети ще оказват и методична помощ на 
лечебните заведения и на контролните органи в системата на 
здравеопазването при въвеждането, изпълнението и контрола на 
медицинските стандарти.

 Целта е при решения за качеството, ефективността и контрола на 
медицинските услуги и здравни грижи да участват широк кръг изявени
медицински специалисти по дадена медицинска специалност, 
притежаващи необходимите знания, умения и достатъчно практически 
опит.



НСК

 За петнадесет години от създаването си НСК, със своите 

експертни становища и изработени базови нормативни 

документи за съсловието се  утвърди като важна структура на 
БАПЗГ по регламентиране  на професиите на медицинските 

сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, 

рехабилитаторите, медицинските и рентгеновите лаборанти. 

 Предстои ни още много работа.


