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Изх.№31/09.02.2022 г. 

 

  ДО 

  ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ, Д.М. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

  КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

  47-МО НС 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

на 

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи 

/БАПЗГ/ 

    

 

            Относно: проект на ЗИД на ЗСОМСААМСЗПФ, №47-254-01-12 от 26.01.2022 г.,       

            внесен от Ивайло Христов и група н.п. 

 

       

УВАЖАЕМИ  ДОЦ. ТОНЕВ, 

 

 

  БАПЗГ не приема предложения законопроект. По същество предложените 

текстове на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на 

медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците 

и помощник-фармацевтите не променят философията на настоящия закон.  

 Убедени сме, че наличието на единна организация на професионалистите по 

здравни грижи е по-добрият модел за България и съществуващият сега закон не е изчерпал 

своите възможности за регламентиране на професиите от направление „Здравни грижи“. 

Разделянето на съществуващата съсловна организация на съставните й части не може да 

реши тежките и дълго наслагвани проблеми в системата на здравеопазването. Ако всяка от 

професиите бъде представлявана от отделна съсловна организация се създава реална 

опасност практикуващите различните професии, както да имат по-малка представителност 

на териториален принцип и да срещнат затруднения в комуникацията с държавните 

институции, общинските власти и партньорските организации, така и да бъдат нарушени 

техните права и интереси. 

Текстовете на предложения законопроект изрично регламентират извършването на 

медицински дейности от фелдшерите и лекарските асистенти, както и обучението им по 

медицински модел в направление “Здравни грижи”. Ако искаме да осигурим равен достъп 

до здравната система на българските граждани, решението не е да предложим на 

населението обслужване от лекарските асистенти и фелдшерите, а да бъде осигурен 

общопрактикуващ лекар във всички градове и села в страната, каквато е една от целите на 

здравната реформа. Този “български модел” е несъвместим с изискването на ЕС за 

равнопоставено качествено медицинско обслужване и поради тази причина отпадна като 

възможност през 90-те години на миналия век! 
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БАПЗГ настоява пред Комисията по здравеопазване преди да се приемат 

законопроекти “на парче”, да бъде изяснено кои са професиите в българското 

здравеопазване и каква е сферата и определените граници на професионална реализация 

на всички медицински специалисти. В § 2, т.2 от предложения законопроект излиза, че 

лекарските асистенти и фелдшерите осъществяват и квалифицирана медицинска помощ и 

здравни грижи. Ако има възможност такива поливалентни медицински специалисти да 

бъдат обучени в рамките на бакалавърската степен на висшето образование и те могат да 

извършват и качествени здравни грижи и квалифицирана медицинска помощ, то защо 

ресурсите и усилията на държавата не се насочат в посока за максимално увеличение на 

техния брой? В най-скоро време ще възникне дискусия и за мястото и ролята на 

парамедиците, които се обучават в медицински колежи, структура на медицинските 

университети в Р България и получават образователно-квалификационна степен 

“професионален бакалавър“, към която са приравнени и фелдшерите.   

С цел подобряване на сегашното критично състояние на системата на 

здравеопазване и ефективното използване в максимална степен на съществуващия 

кадрови ресурс може да се предприемат стъпки за разширяване на правомощията на 

наличните медицинските специалисти след регламентирано продължаващо медицинско 

обучение и допълнителни квалификации. Необходими са нормативни промени, адекватна 

и последователна държавна политика, за да се прекрати устойчивата тенденция на 

задълбочаващ се кадрови дефицит. Належащо е да бъдат подпомогнати в обучението и 

реализацията си най-липсващите и нужни за гражданите на страната ни професии в 

системата на здравеопазването, след като бъде изяснено кои точно са те.    

След подробен анализ, широко обществено обсъждане и задълбочен 

професионален дебат е възможно чрез законодателни промени обучението на лекарските 

асистенти да бъде преместено от професионално направление „Здравни грижи“ в 

професионално направление „Медицина“. Тогава мястото на лекарските асистенти и 

фелдшерите не би трябвало да бъде в съсловна организация, обединяваща професиите  от 

направление „Здравни грижи“.   

 

 ЗИД на ЗСОМСААМСЗПФ ще доведе до промяна и в следните закони: 

 

 Кодекса на труда; 

 Закона за здравето; 

 Закона за лечебните заведения; 

 Закона за признаване на професионалните квалификации. 

 

 

 

МОТИВИ 

 

1. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е 

регламентирана със Закона за съсловната организация на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти през 2005 г., но много преди това 

професионалистите по здравни грижи се убедиха, че е необходима единна мощна 

организация на равнопоставени членове и се обединиха доброволно през 2001 г.  

2.  
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Асоциацията беше подготвена с изградени регионални структури във всички населени 

места. Така различните специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ се 

обединиха и бяха представени на регионален принцип. Тази структура е запазена и до 

днес, независимо, че част от работодателите не прилагат Закона за съсловието и не 

изискват членство в съсловната организация поради недостига на персонал, срещу което 

сме реагирали многоократно, като сме искали съдействие от МЗ, РЗИ, НЗОК, ИА „Главна 

инспекция по труда“. За съжаление без осезаем резултат. 

 

 
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РЕГИСТРИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ 

ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БАПЗГ И УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА 

КЪМ 31.12.2021 Г. 

 
 

№ 

Регионална 

колегия на 

БАПЗГ 

Медицинска 

       сестра 

 

 Акушерка 

Медицински 

лаборант 

Ренгенов 

лаборант 

 

Рехабилитатор 

Фелдшер/Лекарс 

ки асистент 

Ортопедичен 

техник 

 

Масажист 

1 БЛАГОЕВГРАД 779 86 75 39 13 80 0 1 

2 БУРГАС 1212 129 63 49 93 152 0 1 

3 ВАРНА 1356 393 204 90 45 60 0 0 

4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 671 71 63 44 31 101 0 1 

5 ВИДИН 145 32 14 6 5 60 0 0 

6 ВРАЦА 639 131 48 31 16 79 0 0 

7 ГАБРОВО 444 37 48 21 26 71 0 0 

8 ДОБРИЧ 395 69 47 12 30 41 0 0 

9 КЪРДЖАЛИ 511 142 49 22 20 125 0 1 

10 КЮСТЕНДИЛ 282 40 33 15 9 44 0 0 

11 ЛОВЕЧ 351 32 36 13 8 70 0 0 

12 МОНТАНА 355 64 20 17 16 52 0 1 

13 ПАЗАРДЖИК 589 102 73 42 30 41 0 0 

14 ПЕРНИК 220 33 26 11 6 18 0 0 

15 ПЛЕВЕН 891 161 130 51 51 7 0 0 

16 ПЛОВДИВ 2047 334 304 166 149 86 0 7 

17 РАЗГРАД 185 36 16 3 4 46 0 0 

18 РУСЕ 887 188 120 40 14 121 0 0 

19 СИЛИСТРА 279 52 25 10 3 39 0 1 

20 СЛИВЕН 616 87 65 25 34 60 0 0 

21 СМОЛЯН 275 52 37 13 17 69 0 1 

22 СОФИЯ - ГРАД 5851 961 906 411 242 131 0 8 

23 СОФИЯ - ОБЛ. 209 30 26 16 22 8 0 1 

24 СТАРА ЗАГОРА 1193 212 130 50 103 128 0 3 

25 ТЪРГОВИЩЕ 374 55 50 24 3 48 0 0 

26 ХАСКОВО 686 138 68 33 32 84 0 2 

27 ШУМЕН 548 77 49 19 11 59 0 0 

28 ЯМБОЛ 330 55 48 13 9 67 0 3 

 ОБЩО 22320 3799 2773 1286 1042 1947 0 31 

                      Данните са актуални към 31.12.2021 г.                                                                                              БАПЗГ                 
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В по-малките населени места, където има ограничен брой акушерки, фелдшери, 

рехабилитатори и лаборанти, тези специалисти практически не могат да сформират 

дружество, контактите им с Регионалната колегия и представителството им са силно 

затруднени. При подобна ситуация не са възможни саморегулацията и самоконтролът на 

тези професии, а спазването на Кодекса за професионална етика не е гарантирано. 

Това показва, че принципът на равнопоставеност, изтъкнат като водещ за 

приемане на законопроекта, няма да бъде валиден на регионално ниво.  

3. БАПЗГ се управлява на квотен принцип и всички професии са представени 

в ръководните органи на регионално и национално ниво.  

В Управителния съвет (УС) на БАПЗГ има трима заместник-председатели, от 

които: медицинска сестра, акушерка и фелдшер. 

В състава на УС на БАПЗГ влизат: седем членове от квотата на медицинските 

сестри, трима членове от квотата на акушерките, двама членове от квотата на 

фелдшерите, двама членове от квотата на рентгеновите лаборанти, един член от квотата 

на рехабилитаторите. 

В Националния съвет по качество (НСК ) на БАПЗГ има трима заместник-

председатели, от които: медицинска сестра, акушерка и рентгенов лаборант. 

В състава на НСК влизат: шестима членове от квотата на професията 

“Медицинска сестра”, четирима членове от квотата на професията “Акушерка” и трима 

членове от квотата на асоциираните медицински специалисти, един от които е фелдшер. 

Членове на Комисията по професионална етика са по един представител от 

всички професии – медицинска сестра, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, 

рентгенов лаборант, рехабилитатор.  

В Регионалните колегии (РК) в момента има председатели, представители на 

всички професии: медицински лаборант (РК София, РК Пловдив и РК Ямбол), фелдшер 

(РК Видин, РК Габрово, РК Търговище), акушерка (РК Варна, РК Велико Търново, РК 

Добрич, РК Пазарджик, РК София-област, РК Шумен), рехабилитатор (РК Кърджали) и 

медицински сестри на останалите региони.   

4. Към УС на БАПЗГ е създаден Национален съвет на главните медицински 

сестри (НСГМС) с представителство на регионален принцип, чиято функция е да дава 

предложения, да изразява мнение по актуални въпроси и да подпомага Асоциацията в 

дейността ѝ. 

5. Съгласно Устава на БАПЗГ са изградени Национални консултативни съвети 

по професии, в които участват водещи специалисти. Те дават становища относно 

законодателни предложения и промени, свързани с упражняване и развитие на 

съответната професия. Председателите на Националните консултативни съвети 

присъстват на заседанията на Националния съвет на БАПЗГ. Има сериозен резерв за 

развитието на Националните консултативни съвети. 

6. БАПЗГ има редица създадени и приети от съсловието документи за 

регламентиране, утвърждаване и кариерно развитие на професиите от направление 

„Здравни грижи“. 

7. БАПЗГ изработи Национален кодекс за професионална етика, съобразен с 

изискванията на международния кодекс и подготви процедури и правила за практическото 

му приложение. 

8. По настояване на БАПЗГ беше приета Наредба №1 на Министерство на 

здравеопазването от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските 

специалисти извършват самостоятелно и по назначение от лекар. Националният съвет по 
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 качество (НСК), заедно с работни групи, съставени от външни експерти предлагат 

допълнения към медицинските стандарти за дейностите, които специалистите по здравни  

грижи извършват в мултидисциплинарния екип. БАПЗГ внесе в Министерството на 

здравеопазване (МЗ) проект за Наредба за Медицински стандарт по здравни грижи. 

Изработените от БАПЗГ „Правила за добра медицинска практика по здравни грижи“ са 

приети от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и публикувани от МЗ.  

9. Един от важните и наложили се в практиката документи на съсловието 

е Сертификатът за професионална квалификация.  
Това е документ, който удостоверява преминато квалификационно ниво за срок 

от пет години и е обвързан с продължаващото обучение и получените кредитни точки по 

Единната кредитна система на БАПЗГ. Сертификатът за професионална квалификация е 

документ, въз основа на който работодателите заплащат за повишаване на 

професионалната квалификация и е включен в Колективния трудов договор 2018 г. за 

отрасъл „Здравеопазване“. Ако се създадат отделни организации на медицинските 

специалисти и те приемат различни правила за издаване на сертификат за професионална 

квалификация, то този ефективен и вече наложил се сред съсловието процес за 

задължително продължаващо обучение ще се обезсмисли.  
 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ С ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПЕРИОДА 2006 - 2021 г. 

 

  
 

Професия 

Първи 

сертификат, 

бр. 

Втори 

сертификат, 

бр. 

Трети 

сертификат, 

бр. 

1 Медицинска сестра 
 
12431 

 
670 

 
42 

2 Акушерка 
 
1712 

 
95 

 
8 

3 
Медицински 

лаборант 

 
1053 

 
53 

 
3 

4 Рентгенов лаборант 
 
360 

 
23 

 
1 

5 Рехабилитатор 
 
336 

 
10 

 
0 

6 Фелдшер 
 
602 

 
23 

 
1 

7 Лекарски асистент 
 
1 

 
0 

 
0 

8 Ортопедичен техник 
 
0 

 
0 

 
0 

9 Масажист 
 
5 

 
1 

 
0 

 Общо издадени 

сертификати 
 
16500 

 
875 

 
55 

 

Източник: Национален електронен професионален регистър на БАПЗГ. 

 Данните са актуални към 31.12.2021г. 
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10. БАПЗГ, съгласно Закона за здравето организира, координира, провежда 

регистрира и контролира продължаващото обучение на професионалистите по здравни 

грижи. БАПЗГ има сключени договори за продължаващо обучение с всички висши учебни 

заведения на територията на Р България, които обучават специалисти по здравни грижи, с 

ВМА–София, с лечебни заведения за болнична помощ от цялата страна, общини и други 

институции и организации. За участие в конгреси, конференции, семинари се сключват 

договори с асоциации и медицинските дружества към БЛС. РК на БАПЗГ провеждат 

обучения по теми, съответстващи на потребностите на специалистите по здравни грижи. 

Голяма част от проведените обучения се заплащат от регионалните колегии на БАПЗГ по 

установен ред, регламентиран с Правилата за събиране и разходване на финансови 

средства на Асоциацията. На своите членове БАПЗГ предлага и възможност за участия в 

безплатни курсове за продължаващо обучение в дистанционна форма. БАПЗГ провежда и 

продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи по проект BG05M9OP001–

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент II“, 

съобразно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за предоставяне на 

патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания.   

ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ППО) НА 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ПЕРИОДА 2006 - 2021 г. 
 

 
 

Година 

 
Сключени 

договори 

за ППО 

 
Брой проведени 

ППО мероприятия 

 
Брой регистрирани 

участия в ППО 

2006 66 176 5484 

2007 44 417 18387 

2008 56 509 21159 

2009 59 413 11494 

2010 38 511 9199 

2011 57 498 10523 

2012 44 493 10126 

2013 42 408 8959 

2014 35 388 6200 

2015 36 340 4759 

2016 44 363 6855 

2017 48 408 8581 

2018 52 424 8109 

2019 50 531 6946 

2020 18 304 1928 

2021 22 183 1667 

Общо 711 6366 140376 
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Източник: Национален електронен професионален регистър на БАПЗГ. 

 Данните са актуални към 31.12.2021г. 

 

11. Продължаващото професионално обучение е обвързано с кариерното 

развитие на специалистите по здравни грижи. По наше настояване беше направена 

промяна в Закона за съсловието, с която продължаващото обучение стана задължително. 

Беше приета Квалификационна рамка, която е обвързана с продължаващото обучение и 

квалификация на специалистите по здравни грижи.  

12. БАПЗГ има собствена платформа за дистанционно обучение, позиционирана 

в сайта на Асоциацията, която е изцяло в духа на съвременните изисквания за учене през 

целия живот.  

13.  Издания на БАПЗГ: Научното списание "Здравни грижи" е печатен орган на 

БАПЗГ, издава се от 2003 г. В него се публикуват статии по актуални научни проблеми, 

оригинални научни и научно-приложни разработки, научни обзори, анализи и съобщения 

в областта на здравните грижи, медицината, медицинското право, обучението на кадри в 

направление "Здравни грижи" и продължаващото обучение. Списание "Здравни грижи" е 

включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с 

научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) 

към МОН. От началото на 2019 г. списанието има електронен вариант. Предимството на 

уебверсията е, че може да се чете по всяко време и от всяка географска точка - както у нас, 

така и в чужбина. В раздел "Електронна библиотека" са достъпни много статии, 

публикувани в сп. "Здравни грижи" в предишни години, до които има свободен достъп.  

От 2011 г. БАПЗГ издава месечен Електронен бюлетин "Здравни грижи", в 

който се публикуват информации за дейностите и инициативите на БАПЗГ и нейните 

структури; новата законова база в националното законодателство в областта на 

здравеопазването; интервюта с изявени специалисти по здравни грижи; информации за 

добри практики в лечебните заведения; новости в медицинската наука и практика; новини 

в сферата на здравеопазването в България, ЕС и света; отговори на актуални въпроси и др. 

Всички броеве на бюлетина са достъпни в сайта на БАПЗГ.  

14. БАПЗГ разполага с модерен сайт, който дава богата информация на 

специалистите по здравни грижи за нормативната база (национална, европейска, на 

БАПЗГ, касаеща съсловието) и основните дейности на БАПЗГ; актуални новини за 

събития и инициативи на БАПЗГ, нейните структури и партньорски организации; 

предстоящи събития и научни форуми; членовете могат да направят                                                                               

справка за членския си статус, включително подробна справка за броя на кредитните 

точки, придобити по линия на продължаващото обучение, справка за издадени 

сертификати за професионална квалификация и др. 

 В раздел "Продължаващо обучение" са обявени всички курсове за 

продължаващо обучение, които са кредитирани от БАПЗГ.  

                 Има пълна информация и за застраховките, които осигурява БАПЗГ на своите 

членове.  

 В раздел "Nursing now" ("Здравните грижи сега") се предоставя информация за 

наши инициативи, свързани с глобалната кампания на Световната здравна организация и 

Международния съвет на медицинските сестри, целящи да се подобри имиджа и статута 

на здравните специалисти, които имат ключова роля в XXI век в областта на промоцията 

на здраве, превенцията на заболяванията и оказването на здравни грижи. 
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15. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е 

международно призната организация като регулатор на представляваните професии, 

заедно с Министерството на здравеопазването. БАПЗГ е член на: Международния съвет 

на медицинските сестри (ICN), Европейската федерация на сестринските асоциации 

(EFN), Европейския форум на националните сестрински и акушерки асоциации и СЗО 

(EFNNMA.)  
Дейността на Асоциацията е високо оценена от международните партньори, за 

което свидетелстват много награди, които сме получили през годините. 

16.  Държавата е делегирала със закон на БАПЗГ да изгради, съхранява и 

поддържа Национален електронен професионален регистър, данните от който се 

предоставят на МЗ при поискване за уточняване на статистическа информация, както и с 

цел прогнозиране и планиране на работната сила в здравеопазването. Поддържането на 

професионален регистър изисква сериозен финансов и кадрови ресурс. Предстои 

интеграция на регистъра на БАПЗГ с изграждащата се Национална здравна 

информационна система (НЗИС) по проект „Доизграждане на националната здравна 

информационна система (НЗИС – етап 1 и етап 2“ с бенефициент Министерство на 

здравеопазването, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. 

17. БАПЗГ поддържа стриктна и прозрачна финансова дисциплина с ежегоден 

независим финансов одит.   

18. БАПЗГ осигурява за всички свои членове застраховки „Професионална 

отговорност“ и „Помощ при боледуване“ 

19. Членовете на БАПЗГ са снабдени с електронен вариант на Европейска 

професионална карта. 

20. БАПЗГ провежда редовни конгреси, при норма на представителство един 

делегат на 75 члена. Делегатите стриктно следят за отчетността на финансовите ресурси и 

извършената дейност. 

21. БАПЗГ има регистриран Център за професионално обучение (ЦПО) и 

провежда приоритетно обучения на здравни асистенти, болногледачи и социални 

асистенти. За целта има сключени договори с преподаватели от медицинските 

университети, специалисти по здравни грижи с придобита специалност и/или 

надграждащи образователно-квалификационни степени за преподаване.  

                   

                    В заключение от направеното до тук изложение става ясно, че: 

Фелдшерите и лекарските асиситенти като специалисти от направление „Здравни 

грижи“ имат всички и равни права като членове на БАПЗГ в обхвата на сега 

съществуващия закон. УС не вижда причина (при утвърдени и приети на Конгрес -  

Кодекс за професионална етика, Правила за добра здравна грижа, ясни правила за 

членство – в.т. награди, наказания, Национален електронен професионален 

регистър, осигуряващ УИН, специализирани издания, осигуряващи актуална 

информация за всички здравни професии) да се внася законопроект за малка част от 

съсловието - фелдшери и лекарски асистенти, които в голяма степен заемат работни 

места, на които успешно се реализират и медицински сестри, с придобита 

допълнително специалност.  
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УВАЖАЕМИ  ДОЦ. ТОНЕВ, 
 

Могат да се приложат и още факти, доказващи правилната политика на БАПЗГ, 

но УС на БАПЗГ държи информацията да бъде възприета не като страх от загуба на 

собствени позиции, а като държавно отговорна позиция, която не подлежи на съмнение.  

Постигнатото от БАПЗГ е национален капитал, изграден с многогодишните 

усилия на мултипрофесионални екипи от професионалисти по здавни грижи, които 

познават европейските и световни нормативни документи и правят всичко възможно за 

бързото им внедряване в българската медицинска практика – ЕО Директива 2013/ 55/ EU 

за взаимно признаване на професионалната квалификация, Харта за правата на пациента, 

стандарти за добра практика по здравни грижи и много други, с единствена цел: 

сигурност и безопасност на пациента, при спазване на правилата за висок 

професионализъм и етични норми. 
УС на БАПЗГ убедено заявява, че приемането на предложеният ЗИД на 

ЗСОМСААМСЗПФ ще върне съсловието поне десет години назад. При тази криза на 

човешки ресурси и липса на кандидати за придобиване и упражняване в България на 

професиите от направление „Здравни грижи“ няма време да се започва всичко отначало. 

Ще бъдат необходими много средства за изграждане на национални регистри на 

отделните професии в направление "Здравни грижи", за бърза организация на 

продължаващото обучение, за да не се прекъсне вече създадената и утвърдена практика на 

сертифициране, което е гаранция за оказване на качествени здравни грижи и поддържане 

на съвременна професионална квалификация.  

Ще бъде нарушена изградената вече колаборация с институциите на местно, 

регионално и национално ниво поради големия брой представители на вече различните 

съсловни организации с различни виждания, политики и брой на представляваните. 

Различните съсловни организации биха могли понякога да се подкрепят, но това са трудни 

процеси, които често зависят и от редица субективни фактори.  

УС на БАПЗГ е наясно, че нестихващото недоволство и напускане на 

професиите от медицински сестри, фелдшери, акушерки, рехабилитатори и лаборанти се 

случват, благодарение на недалновидни политики по отношение на нашето съсловие. 

Повечето здравни специалисти не желаят разделяне на организацията, а намиране на 

решения на съществуващите проблеми в обозрими срокове.  

Има сериозен проблем с придобиването на различни специалности в различните 

медицински университети за медицински специалисти по здравни грижи, които 

извършват една и съща дейност, но са с дипломи за рехабилитатори, рехабилитатори-

ерготерапевти, трудотерапевти, кинезитерапевти и др. Има напрежение в системата, 

поради това, че не са очертани ясно компетенциите на различните специалности, които са 

с различни нива на обрзователно-квалификационна степен. Квалификационните 

характеристики и образователно-квалификационните степени на тези специалисти са 

обект на регламентиране от страна на МОН и МЗ. Този проблем предложеният 

законопроект също няма да реши. 

В момента липсва контрол по отношение на задължителното членство по 

причина на това, че медицинските специалисти от направление „Здравни грижи“ не 

осъществяват дейности по договор с НЗОК, а при сключване на договори на НЗОК с 

лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ няма изискване, касаещо броя и 

квалификацията им. Гореизброените и редица други проблеми, поставени многократно на  
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вниманието на изпълнителната и законодателната власт не бяха решени в годините назад 

и това естествено доведе до създалото се напрежение в системата.  

УС на БАПЗГ още веднъж заявява, че разделянето на съсловието няма да 

отмени важните решения за развитието на здравните грижи в България, които могат да 

бъдат постигнати единствено и само с политическата воля на управляващите, политическо 

и обществено съгласие. Независимо от решението на законодателя, ние ще продължим да 

работим за обществения интерес и да следваме мисията си да подобрим престижа на 

професиите ни и да отстояваме интересите на нашите членове, независимо кои са и колко 

са.  
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