
ИЗВАДКА ОТ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

 

от проведена среща между служители на НЗОК, определени със заповед №РД-17-

16/22.11.2016 г. на управителя на НЗОК и експерти на БЛС 

 

 

Днес, 20.01.2017 г. се проведе работна среща по изготвяне на проект на НРД за 

медицински дейности за 2017 г. и приложения към него за извънболнична медицинска помощ 

между работната група от експерти на НЗОК за извънболничната помощ, определени със 

заповед №РД-17-16/22.11.2016 г. на управителя на НЗОК и представители на БЛС, определени 

със заповед №РД-234/28.11.2016 г на председателя на УС на БЛС. 

 
 

Работните групи приеха на днешната работна среща да не се обсъждат обеми и цени на 

извънболничната медицинска помощ. БЛС предлага дабъдат разгледани на следваща работна 

среща. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критериите за качество и достъпност на медицинската помощ 

 

 

Работна група на БЛС за извънболнична помощ предлага: В случай че работните групи на НЗОК 

и БЛС за БП не преработят критериите за качество и останат във вида в който са в Решението на 

НС на НЗОК, то текстовете ще се уеднаквят.  

 

Работната група на НЗОК за извънболнична помощ: Да се обсъди в основната работната група. 

 

Критериите за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ 

 

 

Чл. 168. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности 

съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са критерии за 

качество и достъпност на процеса и критерии за качество и достъпност на резултата. 

(2) Критериите за качество и достъпност на процеса са: 

1. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. и формиране на групи от лица 

с рискови фактори за развитие на заболяване;  
2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“; 

3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното 

състояние на лица на възраст от 0 до 18 г.;  

4. срочност на извършване на първия преглед на новородено - до 24 часа след изписване 

от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на 

лекар на детето; при липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед 

се извършва до 24 часа след избора; 
5. минималната продължителност на профилактичен преглед - петнадесет минути; 



6. минималната продължителност на диспансерен преглед - петнадесет минути; 

7. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти захарен диабет- 

неинсулинозависим тип (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година): 

7.1. компенсирано състояние на гликемията в над 50 % от периода на наблюдение - отчита 

се времето, през коeто пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на 

диспансерно наблюдение: 

а) за добър контрол се считат стойности до 7.0 % на HbA1c (или до 8.0 % за пациенти с 

анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, напреднали 

усложнения, множество съпътстващи заболявания), измерени при прегледи по повод на 

диспансерно наблюдение или по друг повод; 

б) за незадоволителен контрол се считат стойности над 7.0 % на HbA1c (или над 8.0 % за 

пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, 

напреднали усложнения на захарен диабет, множество съпътстващи заболявания), измерени при 

прегледи по повод на диспансерно наблюдение или по друг повод; 

в) процент хоспитализирани пациенти с декомпенсация на основното заболяване над 

средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани при ОПЛ по даденото 

заболяване; 

7.2. компенсирано състояние на съпътстващата при захарен диабет артериална хипертония 

в над 50 % от периода на диспансерно наблюдение - отчита се времето, през което пациентът е 

бил компенсиран като процент от целия период на наблюдение: 

а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 

mm/Hg и диастолно под 85 mm/Hg; 

б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 

140 mm/Hg и диастолно над 85 mm/Hg; 

7.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет сърдечно-съдово 

заболяване в периода на диспансерно наблюдение: 

а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l; 

б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l; 

7.4. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното 

заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и 

периферно съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за 

страната спрямо общия брой диспансеризирани по даденото заболяване; 

8. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания 

или мозъчно-съдова болест (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна 

година): 

8.1. компенсирано състояние на артериалното налягане в над 50 % от периода на 

наблюдение - отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия 

период на диспансерно наблюдение: 

а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 

mm/Hg и диастолно под 90 mm/Hg; 

б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 

140 mm/Hg и диастолно над 90 mm/Hg; 

8.2. компенсирано състояние на съпътстващата при АХ дислипидемия в периода на 

наблюдение: 

а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l, 

респективно под 2.6 mmol/l, под 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък 

риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване; 

б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l, 

респективно над 2.5 mmol/l, над 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък 

риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване; 

8.3. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното 

заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и 



периферно-съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за 

страната спрямо общия брой диспансеризирани по даденото заболяване; 

9. други заболявания, подлежащи на диспансеризация в ПИМП: честота на 

хоспитализациите по повод влошаване на съответното заболяване - за пациентите, 

диспансеризирани при ОПЛ, независимо насочващия за хоспитализация, спрямо 

диспансеризираните от ОПЛ пациенти, които са под негово наблюдение не по-малко от 9 

месеца. 

 

РАБОТНАТА ГРУПА НА БЛС НЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КРИТЕРИИ . 

 

 

Предложение на БЛС:  

1. Критерии за качество в ПИМП: 

 

Чл. 168. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности съгласно 

критериите за качество и достъпност на медицинската помощ.  

(2) Критериите за качество в ПИМП са: 

1. Критерий: Обхващане на лица над 18-годишна възраст с непрекъснати здравноосигурителни 

права с профилактични прегледи. съгласно Наредба 8 на МЗ. Индикатор: Степен на обхващане - 

не по-малко от 30% от подлежащите.  

 

НЗОК: Количествен показател за обръщаемост и не поставят какво е качеството на оказаната 

медицинска помощ на ЗОЛ получили дейност по профилактика. В случай, че бъде включено и 

предложението на НЗОК в ал.2, т.1, отново ще се обсъди.  

 

 

2. Критерий: Обхващане на лица до 18-годишна възраст със задължителни имунизации съгласно 

задължителния имунизационен календар на Р България. 

 

 

Индикатор: Степен на обхващане - не по-малко от 75% 

 

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата до 18-годишна възраст при 

които не е извършена дейността, поради отсъствие от известния на ОПЛ адрес, често боледуване 

(повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина. 

 

 

Работна група на НЗОК: Съгласно Нар.15 контрола по планирането, временното и 

трайното отлагане на имунизациите, както и сроковете на извършването им не е в 

правомощията на НЗОК. 

 

Работната група на БЛС: Остават за следващо обсъждане. 

 

 

 

3. Критерий: Дял на пациенти диспансеризирани от ОПЛ с една или повече подлежащи на 

диспансерно наблюдение диагнози с реализирани >50% от нормативно определените и 

осигурени от НЗОК диспансерни прегледи за една календарна година. 

 

Индикатор: Степен на обхващане >75% от пациентите диспансеризирани при ОПЛ. 

 

Работната група на НЗОК: Не се приема.  



 

(3) Оценката на качество по посочените критерии не се отнася за ЗОЛ, направили преизбор на 

ОПЛ през периода. подлежащ на оценка. 

 

 

 

Критериите за качество и достъпност на специализираната извънболнична медицинска помощ 

 

Чл. 169. (1) Изпълнителите на СИМП оказват договорените медицински дейности съгласно 

критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са критерии за качество и 

достъпност на процеса и критерии за качество и достъпност на резултата. 

(2) Критериите за качество и достъпност на процеса са: 

1. изпълнение на изискванията на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови 

фактори за развитие на заболяване; приема се  

2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“; приема се  

3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното 

състояние на лица на възраст от 0 до 18 г.;приема се  

4. срочност на извършване на първия преглед на новородено - до 24 часа след изписване 

от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на 

лекар на детето; при липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед 

се извършва до 24 часа след избора;приема се  

5. минималната продължителност на профилактичен преглед - петнадесет минути; 

 

БЛС: . минималната продължителност на профилактичен преглед - десет минути 

Остава за обсъждане времетраенето. 

 

6. минималната продължителност на диспансерен преглед - петнадесет минути;  

БЛС: . минималната продължителност на диспансерен преглед - десет минути 

Остава за обсъждане времетраенето. 

 

7. минималната продължителност на първичен преглед на дете по повод остро състояние - 

двадесет минути; 

БЛС: . минималната продължителност на първичен преглед на дете по повод остро 

състояние – петнадесет минути 

Остава за обсъждане времетраенето. 

8. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на 

заболяване, в случай на насочване от ОПЛ съгласно Приложение 15;приема се  

9. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със захарен диабет тип 2 на 

инсулиново лечение (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година): 

9.1. компенсирано състояние на гликемията в над 50 % от периода на наблюдение - отчита 

се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на 

диспансерно наблюдение;приема се  

а) за добър контрол се считат стойности до 7.0 % на HbA1c (или до 8.0 % за пациенти с 

анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, напреднали 

усложнения, множество съпътстващи заболявания), измерени при диспансерни прегледи или по 

друг повод; 

б) за незадоволителен контрол се считат стойности над 7.0 % на HbA1c (или над 8.0 % за 

пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, 

напреднали усложнения на захарен диабет, множество съпътстващи заболявания), измерени при 

прегледи по повод диспансерно наблюдение или по друг повод; приема се  

в) процент хоспитализирани пациенти с декомпенсация на основното заболяване над 

средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани при лекар специалист по 



ендокринология и болести на обмяната по даденото заболяване; приема се  

9.2. компенсирано състояние на съпътстващата при захарен диабет артериална хипертония 

в над 50 % от периода на диспансерно наблюдение - отчита се времето, през което пациентът е 

бил компенсиран като процент от целия период на наблюдение: приема се  

а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 

mm/Hg и диастолно под 85 mm/Hg; не се приема от работната група на БЛС.  

б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 

140 mm/Hg и диастолно над 85 mm/Hg;не се приема от работната група на БЛС.  

9.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет сърдечно-съдово 

заболяване в периода на диспансерно наблюдение: приема се  

а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l;приема се  

б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l; приема се  

9.4. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното 

заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и 

периферно-съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за 

страната спрямо общия брой диспансеризирани при лекаря специалист по даденото заболяване; 

не се приема от работната група на БЛС 

10. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания 

(за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година):приема се  

10.1. компенсирано състояние на артериалното налягане в над 50 % от периода на 

наблюдение - отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия 

период на диспансерно наблюдение: не се приема от работната група на БЛС 

а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 

mm/Hg и диастолно под 90 mm/Hg;не се приема от работната група на БЛС 

б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 

140 mm/Hg и диастолно над 90 mm/Hg;не се приема от работната група на БЛС 

10.2. компенсирано състояние на съпътстващата АХ дислипидемия в периода на 

наблюдение:приема се  

а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l, 

респективно под 2.5 mmol/l, под 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък 

риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване;приема се  

б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l, 

респективно над 2.5 mmol/l, над 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък 

риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване;приема се  

10.3. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното 

заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и 

периферно съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за 

страната спрямо общия брой диспансеризирани по даденото заболяване;не се приема от 

работната група на БЛС 

11. други заболявания, подлежащи на диспансеризация в СИМП: честота на 

хоспитализациите по повод влошаване на съответното заболяване - за пациентите, 

диспансеризирани при съответния специалист, независимо от насочващия за 

хоспитализация, спрямо диспансеризираните от същия лекар пациенти, които са под 

негово наблюдение не по-малко от 9 месеца.не се приема от работната група на БЛС 

Работните групи приеха, че спорните моменти остават за следващо заседание. 

 

 

Критериите за качество и достъпност на специализираните медико-диагностични изследвания 

 

Чл. 170. (1) Изпълнителите на МДИ оказват договорените медицински дейности съгласно 

критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са критерии за качество и 

достъпност на процеса и критерии за качество и достъпност на резултата. 



 

(2) Критериите за качество и достъпност на процеса са: 

1. изпълнение на задължителните нормативни изисквания; 

2. лекарско присъствие в рамките на обявения график; 

3. осъщетвяване на текущ лабораторен контрол; 

4. документирана преценка на резултата от лекар с придобита специалност по профила на 

лабораторията, удостоверена с подпис върху бланка за МДД. 

 

 

 

Работнат група на БЛС: Чл.170 остава за следващо заседание 

 

 

Следващата работна среща да се проведе на 24.01.2017г. от 10.00 часа – Контрол и санкции 

от всички работни групи. 

Преговорите приключиха в 14.00 часа. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 


