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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно: Изменение на Наредба за критериите за определяне на университетски
болници, приета с Постановление №93 от 25 април 2019 година на Министерски
съвет/ обн. ДВ бр.36 от 3 май 2019г./
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ПРОФ. ИВАНОВ,
С Постановление на Министерски съвет №93 от 25.04.2019 година е приета Наредба
за критериите за определяне на университетски болници с определени изисквания, на които
трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ за придобиване права на
университетски болници.
Към 01.01.2019 година над 130 лечебни заведения са акредитирани за провеждане на
клинично обучение на студенти и специализанти, като броят на болниците с одобрен
„университетски статут” е многократно по – нисък.
Подкрепяме изцяло целта на наредбата - да бъдат създадени обективни и единни
критерии по които да бъдат определяни за университетски само тези болници или

клиники/отделения, които реално са ангажирани в по-голяма степен от останалите с
провеждането на обучение на студенти, специализанти и докторанти.
Разбираме логиката на наредбата и предвидената обвързаност на университетите с
университетските болници в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили
одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти с
основен акцент извършването на научна дейност.
Въпреки това, смятаме, че изискването на чл.2, ал. 1, т. 5 за многопрофилните
болници „най-малко 20 на сто от студентите, обучаващи се във висшето училище по
специалностите от регулираните професии от професионални направления "Медицина",
"Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", през последните две години да са
провеждали практическата си подготовка в болницата“ е практически неизпълнимо
поради факта, че всяка болница, получила право да провежда клинично обучение на
студенти и специализанти, сключва обичайно за тази дейност договори с повече от едно
висше учебно заведение, както и обстоятелството, че всяко висше училище сключва
договори за осъществяване на практическо обучение с повече от едно лечебно заведение за
болнична и извънболнична помощ, които са получили акредитационна оценка по Наредба
№18/2005 г. или одобрение по Наредба №8/13.11.2019 г. за изискванията към лечебните
заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.
Считаме, че това изискване не почива на обективна статистика и поставя в
привилигировано положение болниците, разкрити в градовете с висши медицински
училища и в определена степен обезличава духа на наредбата.
Предлагаме следната редакция на текста:
„През последните две години студенти, обучаващи се във висши училища поне по една
от специалностите от регулираните професии от професионални направления
"Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" да са провеждали
практическата си подготовка в болницата“
Понастоящем чл.2, ал.1, т.7 от Наредбата изисква:
„най-малко пет докторанти да провеждат обучението и изследователската си дейност в
болницата.”
Предлагаме следната редакция на текста:
„най-малко пет докторанти да провеждат обучението и изследователската си дейност
в болницата, като е допустимо да са зачислени за докторантура в повече от един
университет”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ПРОФ. ИВАНОВ,
От името на Българска болнична асоциация предлагаме Асоциацията на
университетските болници, чрез Министерство на здравеопазването да инициира промяна
в Наредбата, като бъдат преосмислени и променени коментираните изисквания така, че
определените с решение на Министерски съвет университетски болници да успеят да
запазят своя настоящ статут и да гарантират възможността за провеждане на качествено
обучение на студенти, специализанти и докторанти с цел преодоляване недостига от
медицински специалисти в различни райони на страната.
С УВАЖЕНИЕ: _____________________
Адв. Свилена Димитрова
Председател на УС на ББА

