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  ДО  

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПЕТРОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАПФ 

ЕЛ.ПОЩА - baap@abv.bg 

 

 

Уважаема Г-жо Петрова , 

 

В Управителният съвет на Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите постъпи 

Писмо от Министерство на здравеопазването, подписано от Министъра на 

здравеопазването/приложено/. Писмото е във връзка с инициативно писмо до КЗД, от Проф. 

Андрей Чорбанов (Председател на комисия по правата на човека, вероизповеданията и 

жалбите на гражданите към 47 Народно събрание) с № ПГ-47-130-00-28/04.05.2022г. И във 

връзка с писмо изх. № 02-01-38/03.02.2022г. от МЗ/приложено/. 

Моля да поясните има ли несъгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 от 2011г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, 

асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по 

назначение или самостоятелно от страна на Българската асоциация на помощник-

фармацевтите с МЗ.  

 

 

24.06.2022г.    С уважение: Александър Александров  

Гр.София.      /председател на УС на БСЛАФ/ 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   Министър на здравеопазването 

 

23.6.2022 г .

X  02-01-181/23 .06 .2022 г.

Sig n ed  b y:  Ivo  Cvetan o v M an ch ev  

ДО 

ПРОФ. АНДРЕЙ ЧОРБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

47 НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

На Ваш № ПГ-47-130-00-28/04.05.2022г. 

 

КОПИЕ ДО: 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ И 

ФЕЛДШЕРИ 

УЛ. БАЛКАНДЖИ ЙОВО № 27 

2300 ГР. ПЕРНИК 

НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: smfbmb@abv.bg 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЧОРБАНОВ, 

Във връзка с Ваше писмо, вх. № 02-01-181/04.05.2022г. до Министерството на 

здравеопазването /МЗ/ относно жалба, подадена от г-н Александър Александров – 

председател на Управителния съвет на Български съюз на лекарските асистенти и 

фелдшерите /БСЛАФ/ до Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите 

на гражданите, бих искал да предоставя на Вашето внимание следното: 

С писмо изх. № 02-01-38/03.02.2022г. /приложено/ МЗ е изразило становището си 

до Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското 

общество по същата жалба от г-н Александър Александров. 



 
 гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 
 e-mail: delovodstvo@mh.government.bg 

 www.mh.government.bg 

 

В допълнение на изложеното в становището на МЗ бих искала да отбележа, че 

поради несъгласуването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

1 от 2011г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, 

асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по 

назначение или самостоятелно от Българската асоциация на помощник-фармацевтите в 

МЗ се обсъждат варианти за предприемане на съответни действия.  

 

Приложение: съгласно текста 

е - 02-01-38.docx

 

 

С уважение, 

23 .6 .2022  г .

X Проф . Асена С ербезова

S ig n e d  b y:  A se n a  H ris to va  S e rb e zo va  

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА 

Министър на здравеопазването 

mailto:delovodstvo@mh.government.bg

