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Изх. № 31/08.10.2016 г.     ДО: 
        НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НЗОК 
 
        КОПИЕ ДО: 

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ 
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 
 

        КОПИЕ ДО: 
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

  Уважаеми дами и господа, 

 Във връзка със многократно поставяни пред УС на НСОПЛБ сериозни проблеми на ОПЛ – 

изпълнители на ПИМП при работа с ПИС беше проведена работна среща в ЦУ на НЗОК с 

експерти от Дирекция ИТ на 04.10.2016 г. Междувременно със стартирането на задължителното 

отчитане от 01.10. на дейността за м. Септември проблемите нараснаха значително. Тъй като за 

преодоляването им се изисква решение на НС на НЗОК, настояваме да обърнете внимание на 

следното: 

1. В момента капацитетът на ПИС за приемане на отчетите на договорните партньори е 

недостатъчен, което е видно и от взетото спешно решение да се отложи старта на 

отчитането през ПИС с един месец. 

Предлагаме възможността договорните партньори да могат да се отчитат в офисите на 

РЗОК по досегашния ред до осигуряване да достатъчен капацитет и готовност на ПИС. 

2. При досегашния ред на отчитане с хартиен носител се спазваше редът за 

документооборот с входящ номер в деловодството на РЗОК и офисите им, 

удостоверяващ подаването в срок на изискуемите по НРД отчетни документи. ПИС в 

сегашния си вид не отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и 

електронния подпис (ЗЕДЕП), така че ИМП да получават потвърждение за подадените 

документи. 

Предлагаме ПИС да бъде коригирана в съответствие със ЗЕДЕП, за да бъдат 

предотвратени правни спорове между ИМП и НЗОК. 

3. В момента ИМП след обработка на подадените отчети получават от НЗОК потвърждение 

за признатите за заплащане дейности. В правилата за работа през 2016 г. не е 

предвидена възможност за оспорване от ИМП на отхвърлените за плащане дейности 

освен по съдебен път. 

Предлагаме да бъде предвидена възможност ИМП да представи доказателства за 

дейностите, за които счита, че следва да му бъдат заплатени. 

 

Готови сме да обсъдим посоченото в съвместна среща. 

 

За УС на НС на НСОПЛБ: 

Доц. д-р Любомир Киров, дм 

(Председател на НСОПЛБ) 


