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Изх. № 12/07.04.2016 г.     ДО: 

        Г-ЖА ИВАНКА КРЪСТЕВА 

        ПОДУПРАВВИТЕЛ НА НЗОК 

 

  

Предложение за указание по тълкуването и прилагането на Решение № РД-

НС-04-21-1 то 29.03.2016 год. 

 

Въз основа на постигнатите съгласия в протокол от проведена среща между 

представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ от 30. 03. 2016 г. и проведени допълнителни 

обсъждания предлагаме да се разпише в указание следното: 

1. Разпоредбите на чл. 23, ал. (3) за 2016 г. и свързаните с него други текстове от 
Решението относно дейността на ОПЛ имат индикативен характер и не водят до 
санкции за изпълнителите на ПИМП.  

 
 

„Чл. 23. (1) Изпълнителите на медицинска помощ оказват договорените медицински дейности 

съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, посочени в глава 

единадесета, раздел ІV и глава тринадесета, раздел V от специалната част.  

(2) Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ се изготвят и актуализират в 

съответствие с правилата за добра медицинска практика след приемането им по предвидения в 

закона ред, както и с наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО.  

(3) Директорът на съответната РЗОК прави оценка на критериите за качеството и достъпност на 

оказаната помощ от ИМП за период от 6 месеца за срока на действие на Решението, съгласно 

методика, разработена от НЗОК, и използва същата в случаите по чл. 59, ал. 11, т. 3 и 4 ЗЗО.  

ЗЗО Чл.59(11) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 

01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Директорът на съответната районна здравноосигурителна 

каса прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ или налага финансова санкция, 

определена в действащия НРД в следните случаи: 

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) при отчитане на 

дейност, която не е извършена, както и при извършване и отчитане на медицинска дейност, за 

която няма съответни медицински индикации, установено по реда начл. 72, ал. 2: 

а) от изпълнител на извънболнична медицинска помощ по определен пакет - частично, по отношение 

на лекаря/лекаря по дентална медицина, който не е извършил тази дейност; 

б) от изпълнител на болнична медицинска помощ - частично, за съответната медицинска дейност 

от пакета, по която е отчетена неизвършената дейност; 
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2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) при повторно извършване на нарушението по т. 

1 договорът с изпълнителя се прекратява изцяло; 

3. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) при системно нарушаване на критериите за качество на 

медицинската помощ, регламентирани в националните рамкови договори; 

4. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) при системна неудовлетвореност на пациентите от оказаните 

медицински дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, заплатена от бюджета на НЗОК, 

установена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15, и след оценка на критериите за качество на 

медицинската помощ, регламентирани в НРД, и установяване на нарушаването им. 

Чл. 268. (1) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова 

неустойка“ в размер от 50 до 100 лв., когато изпълнител на медицинска помощ е извършил някое от 

следните нарушения:  

1. нарушаване на критериите за качество на медицинската помощ, регламентирани в Решението;  

2. неудовлетвореност на пациентите от оказаните медицински дейности, свързани с оказаната 

медицинска помощ, заплатена от бюджета на НЗОК, установена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, 

т. 15 ЗЗО, и след оценка на критериите за качество на медицинската помощ, регламентирани в 

Решението, и установяване на нарушаването им.  

(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 150 до 250 лв.  

(3) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в 

размер от 300 до 500 лв., когато изпълнител на медицинска помощ е извършил някое от следните 

нарушения: 

1. системно нарушение по смисъла на § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗЗО на 

критериите за качество на медицинската помощ, регламентирани в Решението;  

2. системна неудовлетвореност по смисъла на § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на ЗЗО на 

пациентите от оказаните медицински дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, 

заплатена от бюджета на НЗОК, установена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, и след 

оценка на критериите за качество на медицинската помощ, регламентирани в Решението, и 

установяване на нарушаването им.  

(4) Заповедта за налагане на санкция подлежи на оспорване по реда на АПК. „ 

 

2. Спира се изпълнението на чл. 51, ал. (2) до изработване на нова анкетна карта, 
удобна за приложение в практиката и изчистена от наличните противоречия в нея. 
В този й вид, т.нар. карта няма да доведе до очакваните резултати и е изключително 
неудобна за приложение и категорично не се приема от ОПЛ. 
 

Предлагаме, докато се обсъжда подходящ вариант да се ползва наличната в медицинския 

софтуер анкетна карта, като се замени системата Фрамингам със SCORE. 
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Посочваме само един от примерите за „фатална грешка“ при формиране на рискови групи: 

Промяна в динамиката на PSA при мъже над 45 години. По установените правила PSA се 

изследва при профилактичен преглед само при мъже над 50 годишна възраст на интервал 

от 2 години.  

 

3. Посочената в т. 1 на чл. 52 „Карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години“, включена 
в медицинския софтуер да не се разпечатва на хартия, а да е неразделна част от 
електронното досие на ЗОЛ. 
 

Така наречената карта е част софтуер, който въз основа на нанесените данни изчислява 

SCORE и дефинира рискови групи. Останалото е въпрос на интерфейс, който няма общо с 

целта на извършваните действия. 

 

4. Общ холестерол се изследва на всички подлежащи на оценка по SCORE, освен когато 
е назначен по друг повод в същата година. 

 

„Чл. 51. (1) Задължението на ОПЛ по чл. 130, ал. 1 НРД за медицинските дейности за 2015 г. да изпълнява 
програми „Майчино здравеопазване“, „Детско здравеопазване“, да извършва профилактика на ЗОЛ над 18-
годишна възраст и да формира рискови групи при ЗОЛ над 18 години се изпълнява съгласно съответните 
приложения № 2, № 1, № 1а и № 1б на Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 8 „Дейности на ОПЛ по 
имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, 
формиране на рискови групи при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване“ по Решението“.  
(2) Резултатите от проведените профилактични прегледи и изследвания при формиране на рискови групи по 
ал. 1 на ЗОЛ над 18 години се отразяват в „Карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години“, включена в 
медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа, изготвена по образец съгласно приложение № 1.   
Чл. 52. Здравното (медицинско) досие на пациентите по чл. 135 НРД за медицинските дейности за 2015 г., което 

създава и съхранява ОПЛ, съдържа още: 

1. „Карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години“, включена в медицинския софтуер на ОПЛ; 
2. екземпляр от издаденото от ОПЛ направление за хоспитализация.  ОПЛ;“ 
 

5. Изброените в посочените параграфи изисквания не се отнасят за изпълнителите на 
ПИМП. ОПЛ подават ежемесечно посочената информация в своите XML отчети. 
Въвеждането на подобни немедицински дейности в реално време ще отнема 
излишно технологично време за сметка на времето, полагащо се на всеки пациент. 
Друг проблем е техническата страна- интернет, персонал и др. 

 

„§ 20. При осигурена техническа възможност изпълнителите на медицинска помощ ежедневно подават към 
интегрираната информационна система на НЗОК информация относно предписаните по международно непатентно 
наименование или фармакопейно наименование на лекарственото им вещество лекарствените продукти, определени 
в Позитивния лекарствен списък като напълно заплащани в полза на ЗОЛ, по реда на Наредба № 4 от 2009 г. за 
условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.  
§ 21. При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК изпълнителите на КДН подават електронните 
си отчети, съдържащи извършената медицинска дейност и финансово- отчетните документи, през портала на 
НЗОК.  



НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ – 
         ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЧЛЕН НА EUROPEAN GENERAL PRACTICE RESEARCH NETWORK (EGPRN) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс: 02/ 868 28 94, 

 Моб:. 0886 614 589  e-mail: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 
 

4 

 

§ 22. (1) При осигурена техническа възможност, за което НЗОК информира изпълнителите на ПИМП 

и СИМП, в НЗОК се изпращат по електронен път, чрез електронна услуга през интернет страницата 

на НЗОК, в реално време, медицинските направления с назначените дейности (бланки МЗ – НЗОК № 3 

и 3а), подписани с електронен подпис на лекаря, издал направлението. 

(2) Лекарят специалист от лечебно заведение, оказващо СИМП, изпраща по електронен път, чрез 
електронна услуга през интернет страницата на НЗОК, направленията по ал. 1, подписани с електронен подпис 
на лекаря, извършил дейността.  

(3) При осигурена техническа възможност, за което НЗОК информира изпълнителите на ПИМП и СИМП, в 
НЗОК се изпращат по електронен път, чрез електронна услуга през интернет страницата на НЗОК, в реално 
време, медицинските направления (бланка МЗ – НЗОК № 4) с назначените дейности, подписани с електронен 
подпис на лекаря, издал направлението.  

(4) Лекарят специалист от лечебно заведение, оказващо МДИ, изпраща по електронен път, чрез 

електронна услуга през интернет страницата на НЗОК, в реално време, медицинските направления 

по ал. 3, подписани с електронен подпис на лекаря, извършил дейността.“ 

 

6. Спира се разпоредбата на чл. 49, която подлежи на допълнително обсъждане.  

„Чл. 49. (1) Извън установените в чл. 123 НРД за медицинските дейности за 2015 г. начини за 

осъществяване на правото на избор на ОПЛ ЗОЛ може да попълни и изпрати на избрания от него ОПЛ 

регистрационна форма за първоначален, постоянен или временен избор по електронен път, 

безплатно, при условията и по реда на ЗЕДЕП, чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.“ 

Изборът на ОПЛ е двустранен акт с характер на договор, но и изграждане на доверие 

между лекар и пациент, а не безусловен еднопосочен акт. При срещата лекар-пациент 

се обсъждат очакванията и изискванията на всяка от страните, така че крайният 

резултат да бъде изграждане на дълготрайно равнопоставено сътрудничество между 

лекар и пациент, а не принудително действие. 

Друг важен момент е, че практиката на ОПЛ може да надхвърли с малко 2500, което 

поставя колегата в коренно нови условия- наемане на още персонал и др., свързани с 

разходи, които не могат да се покрият от новозаписани без знанието му/й 10-20 ЗОЛ. 

 

7. Периодичността при прегледите по наредба 39 е препоръчителна, не е задължителна за 

ИМП. 

 

 

        С уважение! 

07.04.2016 г.      Доц. д-р Любомир Киров, дм 

София       (Председател на НСОПЛБ) 


