МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
СЪЗДАДЕН СЪС ЗАПОВЕД № Р- 51 /23.03.2020Г.НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Изх. №
/
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ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

СЪЩНОСТ
Чл. 1 Медицинският експертен съвет (МЕС) е консултативен орган създаден със
заповед на Министерски съвет № Р- 51 от 23.03.2020г.
ЦЕЛИ
Чл. 2 Медицинският експертен съвет е създаден с цели:
т. 1 консултиране на държавните органи във връзка с медицинската експертиза по
отношение ограничаване на заразата, диагностика и лечение на усложненията от
нея.
т. 2 информиране на обществото, чрез медицинска експертиза по отношение
възможностите за предприемане на медицински мерки за ограничаване на заразата,
диагностика и лечение на усложненията от нея.
т. 3 подобряване на процеса по информираност на медицинските специалисти при
предоставяне на медицинска грижа и помощ на заразоносители, болни от заразата
и пациенти търпящи усложнения от заразата.
Чл. 3 За реализиране на целите Медицинския експертен съвет:
т. 1 проучва и анализира опита на държавите, в които е имало/ има пандемия от
COVID -19 и медицинските мерки взети при ограничение на заразата и справяне с
усложненията от нея;
т. 2 проучва и анализира клиничния опит и практика на държавите, в които е имало/
има пандемия от COVID-19;
т. 3 отправя предложения към компетентни държавни органи за повишаване
медицинската експертиза при борба с заразата и нейните усложнения.
т. 4 обсъжда и приема становища за създаване, актуализиране, реципиране и
обобщаване на правила за действия, ръководства за медицинско (диагностично и
терапевтично) поведение на медиците;
т. 5 съдейства при координация на действията между държавни органи, органите
на местно самоуправление, при осъществяване на дейности във връзка с
медицинска експертиза за предприемане на медицински действия по ограничаване
на заразата и борба с нейните усложнения.
т. 6 установява и поддържа контакти с международи организации, работещи с
сферата на медицинската експертиза за предприемане на медицински мерки при
ограничаване на заразата и борба с нейните усложнения.
т. 7 взаимодейства и активно сътрудничи предоставяйки медицинска експертиза по
предприемане на медицински мерки за ограничаване на заразата и борба с
усложненията от нея с Националния оперативен щаб.
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т. 8 постигане на широк обществен консенсус и сътрудничество при провеждането,
мониторинга и оценката на здравните политики при прилагане на мерки за
ограничаване на заразата и борбата с нейните усложнения.
т. 9 отправя предложения пред компетентните структури, вкл. лечебни заведения,
здравни заведения, научни медицински дружества
и др. за повишаване
медицинската експертиза при борба със заразата и усложненията от нея.
СТРУКТУРА
Чл. 4 Медицинския експертен съвет се сформира:
Ал. 1 Основен състав от:
т. 1 Проф. д-р Коста Костов – пулмолог - Председател
т. 2 Членове:
Проф. д-р Николай Младенов - анестезиология и реанимация, Проф. д-р Радка
Аргирова - вирусолог, Проф. д-р Галина Кирова - образна диагностика, Доц. д-р
Атанас Мангъров - инфекционист и педиатър, Доц. д-р Васил Велчев - кардиолог,
Доц. д-р Любомир Киров - общопрактикуващ лекар, Проф. д-р Савелина Поповска
- патолог, Проф. д-р Георги Момеков - фармаколог, Д-р Валентин Павлов стоматолог, Д-р Мария Петрова - адвокат по медицинско право, Д-р Цветеслава
Гълъбова - психиатър, Доц. д-р Росен Калпачки – невролог, Д-р Александър
Симидчиев – пулмолог,
ал. 2 Разширен състав, който може да бъде допълван във всеки един момент на
работата на съвета с професионалисти, експерти, който чрез знания, умения и опит
могат да подпомогнат работата на Съвета.
Чл. 5 Медицинския съвет може да сформира работни групи с цел изпълнение на
заложените цели.
Чл. 6 Председателят на Медицинския експертен съвет:
т. 1 представлява Медицинския експертен съвет;
т. 2 ръководи и свиква срещите на Медицинския експертен съвет.
т. 3 внася пред държавните органи изготвените от съвета становища;
т. 4 указва и съблюдава за спазване реда на работните срещи/групи, съобразявайки
се с членовете на съвета и въз основа на направените от него/ тях предложения;
т. 5 подписва изходящите становища на МЕС.
чл. 7 Членовете на Медицинския експертен съвет:
т. 1 работят за постигане целите на Медицинския експертен
т. 2 подпомагат председателя при осъществяване на неговата дейност;
т. 2 подготвят предложения за създаване на работни групи;
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т. 3 подготвят предложения за медицински експертни ръководства, алгоритми за
диагностика и лечение на заразата и усложненията от нея.
Чл. 8 В случай, че бъдат сформирани работните групи към Медицинския съвет:
т. 1 изготвят доклади за дейността си;
т. 2 дават предложения към Председателя на Медицинския експертен съвет за
постигане на целите му.
Чл. 9 Медицинския експертен съвет свиква редовни и извънредни работни срещи.
ал. 1. Редовните срещи на Медицинския експертен съвет се провеждат всеки ден
от 18.00 часа по видеоконферентна връзка.
ал. 2. Извънредните срещи се провеждат при молба на 2/3 от членовете или
възникнала наложителна причина за провеждането им.
Чл. 10 Работните срещи и групи не са публични, освен ако с пълно мнозинство не
се реши обратното.
ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
Чл. 11 Медицинския експертен съвет (неговия Председател и членове) работят при
спазване на следните принципи:
т. 1 висок професионализъм;
т. 2 безпристрастност и независимост при осъществяване на дейността като
Председател или член на Медицинския експертен съвет;
т. 3 своевременно и експедитивно изпълнение на поетите ангажименти за
постигане целите на МЕС;
т. 4 прозрачност при точно установяване на фактите и максимална възможна степен
на научна обоснованост и компетентност на изводите;
т. 5 отстояване на професионализма и авторитета на медиците;
т. 6 зачитане правата на медицинските специалисти и гражданите при работата на
Съвета

КОМУНИКАЦИЯ И КОЛАБОРАЦИЯ
Чл. 12 Медицинския експертен съвет е отворен към комуникация и колаборация с
граждани и институции.
Чл. 13 Комуникацията с МЕС се осъществява чрез електронен адрес:
Чл. 14 Медицинския експертен съвет изготвя отговори до гражданите и
институциите в максимално кратки срокове според ангажираността и
натовареността на работата си.
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Чл. 15 При необходимост, ако бъде сезиран с въпроси извън компетентността си
Медицинския експертен съвет задължително препраща входящите запитвания към
съответната компетентна институция.
Чл. 16 Медицинския експертен съвет публикуват информация за дейността и
постигнатите цели на уеб сайт: www.
Чл. 17 Медицинския експертен съвет администрира група …………………….в
социалната мрежа ………………………

Настоящите правила бяха изготвени на 23.03.2020 и приети на работна група с
единодушие на всички редовни членове на Медицинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Коста Костов
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