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

ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 
____________________________________________________________________________ 
1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94, 

моб. 0886 614 589  email: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 

 

 
Изх. № 533 / 02.12.2010 г. 
НСОПЛБ      ДО  
        ДР ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ,  
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС  

 
                      КОПИЕ 
       

        ДО  
        КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МФ 
 
 
УВАЖАЕМИ ГН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

При  формирането  на  прогнозните  цени,  обеми  и  разпределение  на 

средствата  в  извънболничната  помощ  считаме  за  необходимо  да  обърнете 

нимание на неизменния проблем с Регулативните стандарти (РС). в

 

1. Регулативните  стандарти  или  лимити  за  направления  (талони)  за  консултация 

със специалист или изследвания са две основни групи.  

І.  Регулативни  стандарти  за  остри  заболявания.  Това  са  остро  възникнали 

здравословни  проблеми,  които  не  могат  да  бъдат  предвидени,  точно 

прогнозирани  и  при  които  ОПЛ  преценява  необходимостта  от  консултация  и 

изследване, като носи отговорност за разходването на средствата, предвидени в 

бюджета за тази цел.  

ІІ. Регулативни стандарти за профилактични прегледи във всички възрасти 

и прегледи на диспансерно наблюдавани болни с хронични заболявания. Тук 

е удачно да бъдат включени и направленията за ТЕЛК. Това са определени в 

Закона  за  здравето,  ЗЗО, Наредба № 40 и № 39 на МЗ и приложенията към НРД 

дейности‐  прегледи,  консултации  и  изследвания,  които  се  извършват  както  е 

указано в нормативната уредба и са задължителни за ОПЛ. Законът лишава ОПЛ 

от правото да преценява необходимостта от провеждането на тези изследвания и 

консултации.  Освен  това  в  този  случай  не  е  възможно  равномерното 

разпределение на РС по тримесечие, както е заложено в НРД. 
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Ето защо този РС не трябва да подлежи на контрол  (регулация) и въобще не би 

трябвало да се нарича Регулативен, тъй като няма как да се регулира нещо, което 

 задължително и не зависи от изпълняващия го. 
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е

 

В момента стандартите по т.  І и т.  ІІ се проследяват общо всяко тримесечие, 

без  да  се  отчита,  на  кое  от  двете  направления    І  или  ІІ,  се  дължи 

превишаването на  общата  стойност.  Налагат  се  санкции,  които не  решават 

проблема, нито подобряват качеството на медицинската дейност.   Лекарите 

са наказвани за това, че са си свършили добре работата, което само по себе си е 

парадокс.  

Предлагаме: 

Регулативни н регулация. те стандарти се разделят на две: и извъ

Регулирани ‐ представените в т. І ‐ за остри случаи. 

Извън регулация   представените в т. ІІ. В тези, които са извън регулация могат 

да  бъдат  включени  и  някои  рутинни,  нескъпоструващи  изследвания,  които  са 

ориентир в ежедневната практика (Пълна кръвна картина, СУЕ, урина). 

 

ОСТРИ СЛУЧАИ 
ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКА, ТЕЛК? 

РЕГУЛИРАНИ  ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 

Всички останали 
ПКК,  СУЕ, 

урина 

Бланка № 3 и МДД, които се назначават от 

ОПЛ  по  изискванията  на  Наредба  №  39  и 

Приложение № 13 от НРД за провеждане на 

профилактични  прегледи  и  диспансерно 

наблюдение, както и по искане на ТЕЛК.   
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Необходима  е  промяна  на  подхода  при  проверка  на  превишения  РС  за 

остри случаи (ако се възприеме новият метод на разделяне на стандартите – 

на  регулирани  и  нерегулирани).  Проверява  се  медицинското  основание  за 

назначаването  на  съответните  изследвания.  Ако  такова  съществува,  не  се 

предприема налагане на санкция.  

Предлаганото  разделяне  на  РС  дава  възможност  за  поекзактно  и  лесно 

планиране на съответния бюджет. 

 

В заключение, предложените от НСОПЛБ проекти за цени, обеми, начин на 

изчисление,  както  и  промени  в  РС  са  част  от  мерките  чрез  които  може  да  се 

постигне  ефективно  усвояване  на  осигурените  средства  чрез  подобряване  на 

условията  на  работа,  оценка  на  труда  и  квалификацията  с  цел  възможен 

положителен  здравен  ефект  в  условия  на  икономическа  криза  и  фиксиран 

бюджет. 

                        
             С уважение:                                     

2. 2.2010 г., София                                                   0 1     
     
         ДР ЛЮБОМИР КИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ЗА УС НА НСОПЛБ 

        
 


