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Част от промените в НРД 

ПРИМЕРИ: 

1. Предписване на медикаменти: 

НРД 2015: 

Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени 

продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от 

едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки. 

(2) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и от лекар специалист на повече от три 

лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на предписанията в 

рамките на срока за изпълнение на рецептата.  

 

НРД 2017 проект: 

Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени 

продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от 

едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки. 

(2) Не се допуска едновременно предписване от изпълнител на ПИМП и/или от лекар от СИМП на 

повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на 

предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствените продукти. 

(3) Допуска се предписване на лекарствени продукти до 5 календарни дни преди изтичане на 

срока по ал. 2. 

Анализ на промяната: Срокът за изпълнение на рецептата е 15 дни за единична рецепта или 

отрязък А, 45 дни за отрязък В и 75 дни за отрязък С. След този срок вече две години 

съществува възможност да се изписват медикаменти, което се прави по изключение, но е 

удобно в някои случаи и опасността от санкция на лекаря за по-ранно изписване практически е 

нищожна. Това условие е удобно преди всичко за малка част от пациентите, които живеят в 

отдалечени от амбулаторията на ОПЛ населени места, за пациенти, които работят на 

отдалечени от амбулаторията места или пътуват. Тези пациенти съчетават 

възможностите за посещение в амбулаторията с изписване на медикаментите, но ги купуват 

на датата съобразно срока, за който са предписани. Стопът (корективът) е в аптеките. 

Удобството е очевидно. 

Със заложените нови условия се увеличава възможността за грешка в срока – респективно 

санкция, предполага неприятни разяснения на пациенти, които са се явили по-рано за 

получаване на рецепта по различни обективни съображения, загуба на време в администриране 

и създаване на напрежение, и неудобство за пациентите.  

Тази промяна не е мотивирана с икономическа обосновка – всъщност ако аптеката сгреши, не 

и се заплаща, т.е. няма загуба за НЗОК, нито с конкретни здравни неблагополучия. Текстовете 
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са приети от хора, които не се занимават с предписване на медикаменти, без участието на 

борда по Обща медицина или други компетентни, практикуващи като ОПЛ колеги. 

 

2. Работен график 

НРД 2015 

Чл. 132. (1) Общопрактикуващите лекари обявяват в амбулаторията на място, достъпно за ЗОЛ, 

своя месечен график съгласно приложение № 10, който съдържа часове: 

1. за амбулаторен прием; 

2. за домашни посещения; 

3. за промотивна и профилактична дейност; 

4. за работа по програма „Майчино здравеопазване“; 

5. за работа по програма „Детско здравеопазване“. 

(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за консултация и за домашни посещения - телефон на 

практиката или мобилен телефон. 

(3) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗОЛ в повече от едно населено място, графикът по ал. 1 се 

изготвя за всяко населено място поотделно, в това число и за всеки нает лекар в практиката. 

(4) При отсъствие на ОПЛ, на видно място в амбулаторията се поставя съобщение за имената на 

заместващия лекар и телефон за контакт 

НРД 2017 проект: 

Чл. 140. (1) Общопрактикуващите лекари обявяват в амбулаторията на място, достъпно за ЗОЛ, 

своя месечен график съгласно приложение № 10, който съдържа часове: 

1. за амбулаторен прием; 

2. за домашни посещения; 

3. за промотивна и профилактична дейност; 

4. за работа по програма „Майчино здравеопазване“; 

5. за работа по програма „Детско здравеопазване“. 

(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за консултация и за домашни посещения - телефон на 

практиката или мобилен телефон. В графика се посочва и заместник на избрания ОПЛ за 

случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото 

местоположение, телефон и други начини за контакт, а също и местонахождението, телефона и 

другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи 

медицинска помощ на пациентите извън графика на ОПЛ. 
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(3) Извън графика по ал.2, в случаите, в които ОПЛ не може да изпълнява лично задълженията 

си, същият поставя на видно и общодостъпно място в амбулаторията си съобщение за срока на 

своето отсъствие, както и имената на заместника, неговото местонахождение, телефон и други 

начини за контакт (в случаите, в които има повече от един заместник). 

(4) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗОЛ в повече от едно населено място, графикът по ал. 1 се 

изготвя за всяко населено място поотделно, в това число и за всеки нает лекар в практиката. 

Анализ на промяната: Изпълнението на записания текст, замисълът на който е в наредба, 

води до безсмислица, която обърква пациентите. Извън уговорката с титуляра, 

заместниците нямат ангажимент към неговите пациенти, а в конкретния случай могат да 

бъдат търсени от пациентите на лекаря, когото са се съгласили да заместват в определени 

случаи Понякога има няколко заместника, за да е обезпечено инцидентно отсъствие, но те 

може да не работят в кабинета на лекаря, когото заместват. Освен това за случай на 

заместване към графика се прилага условието на алинея 3 от променените текстове.  

Освен това:  приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни 

заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“ – „дейности могат да се 

извършват и извън работния график съгласно Наредба № 2“ – приема се да бъде разписано в 

указания  

Анализ на промяната: Какви бяха проблемите до сега с присъствието на този текст под 

таблицата в приложение № 10? Разписването в указания създава несигурност и поражда 

напрежение, което беше повод за протести през 2016 година. 

3. Бумащина 

НРД 2017 – проект: 

§ 16. (2) След осигуряване на техническата възможност по ал. 1, т. 1 отпада задължението на ОПЛ 

да съхранява протоколи 1А/В/С на хартиен носител 

Анализ на промяната: Копия на протоколите се съхраняват и в РЗОК, да се организира 

електронното им съхранени там, а не хартията при ОПЛ до създаване на техническа 

възможност, каквато например се създава с години относно електронното здравно досие или 

по-точно електронен здравен запис, както е прието да се нарича в останалия свят. 

4. Втори договор за ОПЛ 

Чл. 109. Общопрактикуващи лекари, вкл. и тези, които работят в лечебни заведения за болнична 

помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ или членовете на групови практики за ПИМП,  могат да работят и в 

дежурен кабинет разкрит към лечебни заведения по реда на Наредба № 2 от 2016 г. 

Анализ на промяната: Всъщност промяна няма, само разместване на текстове. Не е въведено 

предложението на борда по Обща медицина общопрактикуващите лекари да могат да 

работят на втори договор с НЗОК. Въпросът е принципен, ползи може да има в някои райони, 

където е налице дефицит на лекари със специалност. Преплитането на различни интереси 

вероятно води до прехвърлянето на решението към Събор на БЛС, но решение за създаване на 

такава възможност е вече взето на Събор. 
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5. Перспективи 

  На Национален съвет на БЛС, проведен на 18.02.2017 година зам. председателят на БЛС д-р Г. 

Павлова заяви, че се предвижда с подписването на НРД 2017 БЛС да участва в правилата 

разпределяне на т.нар. Регулативни стандарти – брой специализирани медицински дейности 

(СМД). Преди време съотношението им между СИМП и ПИМП беше 15% : 85%, незнайно кога се е 

променило в 20% : 80 %. Намерението е да бъде 30% : 70%, като мотивът е : „ОПЛ се случвало да 

изпратят пациент при специалист и да кажат “хайде да го завъртиш с направления за други 

специалисти“. 

Анализ на промяната: Така, без да се разбере кога, ОПЛ ще започнат да получават протоколи с 

намален брой СМД, което ще доведе до затруднено обезпечаване на пациентите и до по-често 

писане на молби в тази връзка, които пък не се разглеждат своевременно и обикновено не се 

предоставят  точно исканите количества. 

 


