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Изх. № 28/01.06.2017 г.         ДО: 

Г -ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА 

ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ 
 

            

Уважаема г-жо Караиванова-Начева, 

 

 След обсъждане в УС и НС на НСОПЛБ, както и със специалисти по изготвяне на 

медицинския софтуер за нашата работа Ви уведомявам, че посоченото по-долу изискване 

на НОИ, публикувано в документ „Функционални изисквания към програмните 

продукти”, буди сериозни притеснения и би могло да е пречка, която силно затруднява 

работата ни. 

 

Изискване на НОИ, публикувано в документ „Функционални изисквания към програмните 

продукти”:  

„т.12. Недопускане до издаване на болничен лист и отпечатването му при наличие на 

некоректни данни, които няма да бъдат приети, идентифицирани при контрола с WEB-

услуга на НОИ;  

 

т.13. Печат само на болнични листове, в които не са идентифицирани некоректни данни 

при контрола с WEB-услугата на НОИ и на издадените решения на ЛКК по повод на 

обжалвани болнични листове.“ 

 

С други думи, софтуерът на лекаря не трябва да допуска възможност за печат на 

болничен лист на хартия преди да е изпълнена нова допълнителна WEB-услуга на НОИ – 

проверка на създадения болничен лист.  

 

Но в случаите, когато: 

 при лекаря е отпаднала интернет връзката (напр. профилактика, извършена от 

интернет доставчика); 

 кабинетът е разположен в малки селища, където няма интернет връзка; 
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 по някаква причина сървърът на НОИ не работи в някакъв отрязък от време 

пациентът няма да получи болничен лист на хартия по време на прегледа. 

 

Това води до неудобства за пациентите и лекарите: 

 Болният пациент трябва да направи повторно посещение при лекаря, с единствена 

цел да получи болничния лист на хартия; 

 Лекарят губи допълнително време; 

 Изостря се отношението лекар-пациент. 

 

Ето защо считаме, че в гореописаните случаи (на липса на интернет връзка) лекарят 

трябва да има възможност да отпечата болничния лист и да го даде на пациента. И ако 

след това болничният лист не се приеме от НОИ – се действа по стария начин – анулиране.  

 

Надяваме се да елиминирате това неудобство. Оставаме на разположение при 

необходимост от допълнително обсъждане. 

 

 

       За УС и НС на НСОПЛБ:  

 01. 06. 2017 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм 

 София      (Председател на НСОПЛБ) 
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