
СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

ГП №  ..........................................................  

M3 № ..........................................................  

БЛС № ........................................................  

 

Днес 14.01. 2020 г. в гр. София се сключи настоящото споразумение за сътрудничество 

и взаимодействие между: 

 

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 

№ 2, представлявана от Иван Гешев, главен прокурор, 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО с адрес: гр. София, пл. „Света 

Неделя“ № 5, представлявано от Кирил Ананиев, министър на здравеопазването 

и 

БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, с адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“     

№ 15, представляван от д-р Иван Маджаров – председател на Управителния съвет, 

с което, в продължение на установеното сътрудничество и взаимодействие между 

Прокуратурата на Република България и Министерството на здравеопазването и с цел да 

продължат и развият същото, страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл. 1. С настоящото споразумение страните се съгласяват да си сътрудничат и 

взаимодействат при осъществяването на дейностите по предотвратяване, разкриване и 

разследване на престъпления, свързани с управлението, дейността и организацията на 

медицинското обслужване, както и в случаите на осъществено насилие върху служители на 

центровете за спешна медицинска помощ или служители на лечебни и здравни заведения при 

или по повод изпълнение на служебните им задължения. 

II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

Чл. 2. (1) Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и 

взаимодействието между страните се осъществява от главния прокурор, министъра на 

здравеопазването и председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз. 

(2) Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и 

взаимодействието се осъществява от упълномощен заместник на главния прокурор при 
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Върховната касационна прокуратура, упълномощен заместник-министър на здравеопазването 

и определен представител на Българския лекарски съюз. 

(3) Непосредственото сътрудничество и взаимодействие се осъществява от 

определени от административните ръководители прокурори в окръжните прокуратури, 

определени от упълномощения по реда на ал. 2 заместник-министър и от определени от 

председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз лица. 

Чл. 3. Сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват чрез: 

1. оказване на експертна и методическа помощ; 

2. извършване на съвместни проверки; 

3. изготвяне на предложения за нормативни промени; 

4. обмен на информация; 

5. съвместни обучения и други квалификационни мероприятия. 

Чл. 4. (1) По реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт прокурорите могат 

да изискват експертни мнения от всички второстепенни разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването, съобразно правомощията и функциите им, посочени в 

приложението чрез упълномощения по реда на чл. 2, ал. 2 заместник-министър. В тези случаи 

прокурорите посочват изчерпателно релевантните фактически обстоятелства. 

(2) Прокурорите могат да възлагат по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната 

власт извършването на проверки при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове 

и действия на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването 

чрез упълномощения по реда на чл. 2, ал. 2 заместник-министър. 

Чл. 5. (1) Сигналите за посегателства срещу медицински специалисти, служители на 

центровете за спешна медицинска помощ или служители на лечебни и здравни заведения, 

извършени при или по повод изпълнение на служебните им задължения, постъпили в 

Министерството на здравеопазването, се изпращат незабавно чрез началника на кабинета на 

министъра на здравеопазването до началника на кабинета на главния прокурор. 

(2) Сигналите за посегателства срещу медицински специалисти, служители на 

центровете за спешна медицинска помощ или служители на лечебни и здравни заведения, 

извършени при или по повод изпълнение на служебните им задължения, постъпили в или 

установени от Българския лекарски съюз, се изпращат незабавно чрез председателя на 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз до административните ръководители на 

районните прокуратури, с копие до началника на кабинета на главния прокурор. 

(3) Началникът на кабинета на главния прокурор регистрира и незабавно докладва на 

упълномощения по чл. 2, ал. 2 заместник на главния прокурор при Върховна касационна 

прокуратура, постъпилите сигнали по ал. 1 и ал. 2 съобразно вътрешните актове на 

Прокуратурата на Република България и контролира вписването им в отделен дневник в 

Служба „Регистратура и деловодство“ при администрацията на главния прокурор. 

(4) Проверката по сигналите се извършва от компетентната прокуратура в кратки 

срокове, като за резултата от нея, освен пострадалото лице, се уведомяват и министърът на 

здравеопазването чрез началника на кабинета му, както и председателя на Управителния съвет 

на Българския лекарски съюз. 

 

Чл. 6. (1) При установяване на данни за престъпление, второстепенните разпоредители 

по чл. 4, ал. 1 незабавно уведомяват компетентната прокуратура, при спазване на изискванията 

на чл. 205, ал. 2 НПК. В тези случаи, към сигналите се прилагат и всички относими документи 



3  

и материали. 

(2) Когато въз основа на материалите по ал. 1 е образувано досъдебно производство, 

прокурорът уведомява писмено разпоредителя, направил уведомлението. 

(3) При отказ да се образува досъдебно производство или при прекратяване на 

досъдебно производство, прокурорът изпраща препис от постановлението на съответния 

второстепенен разпоредител по чл. 4, ал. 1. 

Чл. 7. (1) При назначаване на експертиза в хода на досъдебно производство прокурорът 

може да поиска от второстепенните разпоредители по чл. 4, ал. 1 оказване на методическа 

помощ чрез упълномощения по реда на чл. 2, ал. 2 заместник-министър. В тези случаи, освен 

необходимата релевантна информация, прокурорът посочва и координати за връзка с оглед 

осигуряване на възможност за даване на допълнителни пояснения. 

(2) В петдневен срок от постъпване на искането, упълномощеният по реда на чл. 2,  

ал. 2 заместник-министър предлага служител или второстепенен разпоредител, който да окаже 

помощта и/или да извърши експертизата, за което уведомява прокурора. 

(3) В случай, че експертизата не може да бъде извършена от предложения служител 

или второстепенен разпоредител, същият уведомява прокурора за това чрез упълномощения 

по реда на чл. 2, ал. 2 заместник-министър. 

Чл. 8. (1) При необходимост и на основание чл. 138, ал. 1, т. 8 от Закона за съдебната 

власт се създава специализирано междуведомствено звено за подпомагане на разследването 

под процесуалното ръководство на прокурор, определен от главния прокурор. 

(2) Специализираното звено по ал. 1 се създава чрез сключване на отделно 

споразумение за всеки конкретен случай. 

Чл. 9. (1) Страните обменят становища при подготовката на предложения за 

нормативни промени, свързани с противодействието на престъпността и корупцията в сферата 

на медицинското обслужване, дейностите по задължителното и доброволното здравно 

осигуряване, разходването от лечебните заведения на средства, предоставени им от 

републиканския бюджет и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 

(2) Страните могат да провеждат съвместни работни срещи при подготовката и 

обсъждането на проекти на нормативни актове и техните изменения и допълнения. 

Чл. 10. Страните по настоящото споразумение могат: 

1. да обменят статистическа и аналитична информация относно регистрираните 

закононарушения и престъпления, свързани с управлението, дейността и организацията на 

медицинското обслужване; 

2. да обменят информация във връзка с идентифициране на рискови области и сфери 

на корупция при медицинското обслужване и дейностите, свързани със задължителното и 

доброволното здравно осигуряване, разходването от лечебните заведения на средства, 

предоставени им от републиканския бюджет и от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса; 

3. да обменят информация и в други случаи от взаимен интерес, съобразно 

възложените им правомощия и при спазване на изискванията на Закона за защита на 

класифицираната информация и Закона за защита на личните данни. 

Чл. 11. (1) Страните по настоящото споразумение провеждат съвместни обучителни и 

квалификационни мероприятия на национално и регионални нива в областта на 

противодействието на закононарушения и престъпления, свързани с управлението, дейността 
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и организацията на медицинското обслужване. 

(2) Темите, обучителите и формите на обучение и квалификация се съгласуват 

предварително, като всяка от страните поема разходите за своите участници в мероприятията. 

Чл. 12. Страните по настоящото споразумение взаимно се уведомяват за издадените 

вътрешноведомствени актове, свързани със съвместната дейност, предмет на настоящото 

споразумение. 

Чл. 13. Ежегодно страните по настоящото споразумение провеждат съвместна среща за 

анализиране на резултатите от сътрудничеството помежду си. Съставът на участниците може 

да бъде разширен съобразно обсъжданите теми по решение на министъра на здравеопазването 

и на главния прокурор. 

III. ДРУГИ 

Чл. 14. (1) Настоящото споразумение се подписва от представителите на страните на 

основание чл. 138, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 5, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 

3, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и чл. 12 и чл. 13, 

ал. 1 от Устава на Българския лекарски съюз.  

(2) Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на 

подписването му. 

(3) Всички изменения и допълнения в настоящото споразумение, както и условията за 

неговото прекратяване се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

(4) Неразделна част от настоящото споразумение е Приложение – таблица към чл. 4, 

ал. 1. 

Чл. 15. В едномесечен срок от сключването на споразумението ръководителите на 

страните определят лицата по чл. 2, ал. 2, за което се уведомяват писмено. 

Чл. 16. Министърът на здравеопазването, главният прокурор и председателят на 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз огласяват по подходящ начин съдържанието 

на споразумението и следят за изпълнението му. 

Настоящото споразумение отменя Споразумението за сътрудничество и 

взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на 

здравеопазването ГП № I – 425/20.03.2015 г., M3 № СП – 3/20.03.2015 г. 

 

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните.  

 

 

ИВАН ГЕШЕВ                                 КИРИЛ АНАНИЕВ                   Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР                    МИНИСТЪР НА                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО            УС НА БЪЛГАРСКИЯ 

                                                                                                                    ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ 
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