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БАПЗГ беше създадена на 11.05.2003 г. в гр. Пле-
вен, като доброволно обединение на съществу-
ващите малки съсловни организации, започна-
ли своето развитие през далечната 1991 г. На 
04.12.2005 г. беше свикан Първият конгрес на 
БАПЗГ от министъра на здравеопазването тога-
ва проф. д-р Радослав Гайдарски. Този акт рег-
ламентира съсловната организация и я легити-
мира като регулаторен орган на професиите 
от направление „Здравни грижи“, съгласно 
приетия на 20.05.2005 г. и обнародван в 
"Държавен вестник" на 03.06.2005 г., бр. 46 
ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУ-
ШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИ-
ЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

 
Съгласно този Закон: 
 
Глава първа 
 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
  Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, 
бр. 103 от 2016 г.) Този закон урежда 
устройството, организацията и дейността на 
съсловната организация на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти, условията за 
упражняване на професиите им и 
професионалното им развитие, както и за 
поддържането на професионалния им 
регистър. 

 

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Цел на 
професионалното развитие на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти е да се поддържат, 
повишават и разширяват теоретичните знания 
и практическите умения, необходими за 
осигуряване на качествени здравни грижи. 
 
  Чл. 2. (1) Съсловната организация на 
медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти по 
смисъла на този закон е Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи. 

 

(2) Българската асоциация на професио-
налистите по здравни грижи (БАПЗГ) е 
юридическо лице със седалище София. 
 

(3) Българската асоциация на професио-
налистите по здравни грижи упражнява своята 
дейност по места чрез регионални колегии. 
 
Чл. 3. (1) Медицинските сестри, акушерките 
и асоциираните медицински специалисти, 

          
       

 
             

       Защо трябва да членувам в Българската асоциация  
        на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)? 

 
 

Уважаеми колеги, 
 
откриваме нова постоянна рубрика в 
електронния бюлетин "Отговаряме на 
Вашите въпроси". Можете да изпращате 
своите въпроси, свързани с дейността на 
БАПЗГ на електронен адрес: bapzg.pr@abv.bg.   
В този брой ще отговорим на въпроса "Защо 
трябва да членувам в Българската асо-
циация на професионалистите по здрав-
ни грижи?". 
За съжаление все още има специалисти по 
здравни грижи, които не са станали членове 
на БАПЗГ и по този начин не само наруша-
ват българското законодателство, но губят 
възможността да получават кредитни точ-
ки от курсове за продължаващо обучение, кре-
дитирани от БАПЗГ,  както и възможности-
те за професионална и здравна защита, кои-
то осигурява съсловната организация.  
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които упражняват професията си, членуват в 
БАПЗГ. 
 

(2) Членството на медицински сестри, 
акушерки и асоциирани медицински 
специалисти, които не упражняват професията 
си, е доброволно. 
 
Също така съгласно: 
 
Чл. 38. Членовете на БАПЗГ имат право: 

 

1. да избират и да бъдат избирани в органите 
на БАПЗГ и на регионалните колегии; 
 

2. да се ползват от закрилата на асоциацията 
при спорове, свързани с упражняването на 
професията; 

 

3. на материална помощ в случаи на оттегляне 
от работа, загубена работоспособност, както и 
на семействата им в случай на тяхната смърт, 
съгласно устава; 
 

4. да бъдат информирани за дейността на 
БАПЗГ; 

 

5. да търсят съдействието на БАПЗГ за 
професионалното си усъвършенстване; 

 

6. на достъп до обстоятелствата, вписани в 
регистъра. 
 
Чл. 39. Членовете на БАПЗГ са длъжни да: 

 

1. упражняват своята професия в съответствие с 
Кодекса за професионална етика и в рамките 
на своите компетенции; 
 

2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) прилагат 
правилата за добра медицинска практика по 
здравни грижи; 

 

3. спазват устава; 

 

4. уведомяват управителния съвет на 
регионалната колегия, в която членуват, за 
промените, свързани с упражняването на 
професията; 
 

5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) повишават 
професионалната си квалификация чрез 
продължаващото медицинско обучение.  
 
 

 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 
25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 
14.12.2010 г.) Медицинските сестри, акушерките 
и асоциираните медицински специалисти, 
придобили квалификация за упражняване на 
професията си преди влизането в сила на 
закона, удостоверена с диплома за средно 
образование или други валидни документи за 
квалификация, се ползват с правата по чл. 5, ал. 
1 и чл. 6, ал. 1 от този закон. 
 
§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на 
закона ре гион алнит е цен трове п о 
здравеопазване изготвят списъци с трите имена, 
единния граждански номер, адресите по 
местоживеене и месторабота на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти, които упражняват 
професията си на територията на съответната 
област. 
 
§ 5. В двумесечен срок от изтичането на срока 
по § 4 регионалните центрове по 
здравеопазване свикват първите общи 
събрания на регионалните колегии на БАПЗГ 
по списъците по § 4 за избор на органи на 
колегиите и на делегати за първия конгрес на 
БАПЗГ. Първите общи събрания на 
регионалните колегии се председателстват без 
право на глас от директорите на съответните 
регионални центрове по здравеопазване. 
 
§ 6. В едномесечен срок от провеждането на 
изборите по § 5 медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински 
специалисти, които упражняват професията 
си, са длъжни да подадат заявления за 
вписване в регистъра на съответната 
регионална колегия.   
 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, бр. 11/2017 г. 
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