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П Р О Е К Т 

 
Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени 

места – център на практики с неблагоприятни условия на работа на 

изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ  

 

№ РД–НС–04–29/08.04.2015 г. 

 
Предлагаме в целия тест да отпадне изразът “център на практика“ 
Мотиви: 
Този термин не отговаря на обективната действителност в момента. Като центрове на 

практики и прилежащи села  са обозначени големи практики в същото време много по 
малки населени места незнайно защо не намират място в този списък. 

Практиката на ОПЛ може да е разположено в населено място, което няма 
характеристики на неблагоприятно, но ОПЛ да обслужва  едно или повече други населени 
места, които да отговарят на критериите за неблагоприятност. 

Изразът “център на практика“ дава възможност за различно тълкуване от различните 
директори на РЗОК, обикновено т.нар. център на практика“ е един, а обслужваните населени 
места с неблагоприятни условия  са по-вече от едно, което е основание да не се заплаща за 
реално извършена дейност. Това през изминалата година доведе до закриване на 
кабинетите в малките населини места, и ОПЛ работещи само в тях в момента си 
регистрираха кабинети  и в по-големи населени места. 

Изразът „център на практика“ ограничава действието  на Постановление № 57 от 
16.03.2015, където определено се говори за реално извършена дейност  в населени места с 
неблагоприятни условия на работа - т.напр. Приложение №1Б Раздел І чл.1 ал.1т.6 

 

Чл.1. (1) Националната здравноосигурителна каса определя по реда на 

настоящата Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени 

места - -център на практики  с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на 

първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за 2015 година, наричана по-

долу за краткост „Методиката“, списък с на населени места - център на практики с 

неблагоприятни условия на работа. 

(2) Списъкът по ал.1 съдържа наименование на населените места, стойност на 

една точка и месечния размер на сумите, заплащани от НЗОК, за работа при 

неблагоприятни условия. 

Чл.2. Настоящата Методика определя обективни критерии за разпределение на 

средствата за работа при неблагоприятни условия на общопрактикуващи лекари - 

изпълнители на ПИМП по населени места - център на практики с неблагоприятни 

условия. 

Чл.3. Общият месечен размер на средствата за заплащане на изпълнителите на 

ПИМП, определен по реда на тази методика не може да надвишава 600 000 лева.  
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Чл.4. (1) Списъкът по чл. 1 се определя при отчитане на следните критери 

І :Основен критерий: Брой на лица с непрекъснати ЗОП – под 1200 лица с 

непрекъснати ЗОП 
 
Мотиви: 
1. Обикновено това са отдалечени населени места със застаряващо и постепенно 

намаляващо население, които са ощетени от достъп на качественна медицинска помощ, 
като са дискриминирани по възрасти местоживеене, което е нарушение на техните основни 
коституционни права. 

2. Броят на неосигурените лица е голям и непрекъснато се увеличава. 
 

ІІ:Допълнителни критерии 
1. отдалеченост на практиката от други лечебни заведения; 

2. трудна достъпност (пресечена местност, лоши пътища); 

3. разпръснатост на практиката (амбулатория, обслужваща две или повече 

населени места);  
Мотиви: 
Този критерий оценява лекарската практика, а не това е идеята на методиката. Трябва 

да се оценяват населените места според условията в тях – неблагоприятност.  
 
3. обслужван контингент; 

4. екологично замърсен  район. 

 (2) Едно населено място - център на практика с неблагоприятни условия се 

включва в списъка, ако отговаря на два или повече от посочените критерии. основния 

критерий. За всеки критерий е отразена тежест с точки от 1 до 4, съгласно 

приложение №1.  

(3) Заплащането по реда на Методиката се дължи, ако ОПЛ обслужва 

прилежащи села към център на практика ако ОПЛ обслужва ЗОЛ от населено място, 

определена като такава с неблагоприятни условия на работа. В случаите, когато 

център на практика с прилежащите села  населеното място, определено като 

неблагоприятно се обслужва от повече от един ОПЛ, сумата се определя от директора 

на РЗОК, пропорционално на броя регистрирани при ОПЛ ЗЗОЛ от населеното място, 

определено като център на практика с неблагоприятни условия.  

Чл.5. За всяко населено място се определя сумарен брой точки (T) от  петте        

критерия по формулата Т = t І+ t1 + t2 + t3 + t4 

Чл.6. До края на месец февруари директорите на РЗОК правят писмено 

предложение за включване в списъка по чл.1, ал.2 на населените места – център на 

практики  със съответния брой точки. 

Чл.7. Стойността на една точка се определя, след обобщаване на предложенията 

по чл.6, като съотношение на сумата по чл. 3 и общия броя точки на практиките, 

определени като неблагоприятни за всички РЗОК. 

Чл.8. Заплащането за работа в населено място – център на практика с 

неблагоприятни условия се получава като се умножи броя точки по стойността за 

една точка. 

Чл.9. Списъкът по чл.1, ал.2 се изготвя  в съответствие със чл.4 – чл.8. 

Чл.10. Списъкът по чл.1, ал.2  се променя по предложение на директора на 

РЗОК, при настъпване на промяна относно съответствието на едно населено место с 

критериите по чл.4, ал.1. 
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Чл.11. Общопрактикуващият лекар - изпълнител на ПИМП доказва спазването 

на условията по критерий „Разпръснатост” като представя график за обслужване на 

пациентите по населени места, съгласно декларация по приложение на №10 към НРД 

за медицинските дейности за 2015 г. 

Чл.12. (1) Изпълнителят на ПИМП получава еднократно плащане на сума в 

размер на 500 лв. за работа в неблагоприятни условия, при наличие на следните две 

условия: 

1.  разкрита амбулатория в обособена в областната здравна карта практика, която 

е била незаета в продължение на последните 6 месеца; 

2. декларирано осигуряване на достъп на ЗЗОЛ до медицинска помощ извън 

обявения си работен график по начина, посочен в т. IX, 3 от приложение № 1 от 

Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от 

бюджета на НЗОК. 

(2) По решение на Надзорния съвет на НЗОК, изпълнителят на ПИМП може да 

получи сумата по ал.1, когато практиката е била незаета в продължение на по-малко 

от 6 месеца и при наличие на условието по ал.1, т.2. 

Чл.13. Националната здравноосигурителна каса заделя резерв от 25 000 лева, 

който да послужи за заплащане на сумите по чл.12 и за включване на нови населени 

места, отговарящи на критериите по чл.4. 

 
Заключителни разпоредби 

§1. Настоящата Методика се издава на основание чл. 7, ал. 2 от приложение № 

1Б към чл. 1 на Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерския съвет за 

приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по 

чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО (ПМС № 57 от 2015 г.). 

§2. Настоящата Методика влиза в сила от 20.03.2015 г. и обхваща периода на 

действие на ПМС № 57 от 2015 г.  

§3. Настоящата методика отменя Методика № РД–НС–04–51/29.05.2014 г. за 

определяне на месечното заплащане за населени места - център на практики с 

неблагоприятни условия на работа на общопрактикуващите лекари за 2014 г., 

утвърдена от НС на НЗОК.  
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Приложение №1 към чл.4,  ал.2  

 

За всяко предлагано условие е отразена тежест с точки от 1 до 4 (най-високата тежест). 

 

№ 

Неблагоприятно 

условие на работа за 

ПИМП 

Брой 

точки 

- t 

Критерии 
Нормативни актове и документи, удостоверяващи 

наличието на критериите 

I 1.1 брой на ЗЗОЛ 1 Под 1200 лица с непрекъснати здравноосигурителни права НСИ, НОИ, служба ГРАО 

   1.2 брой на ЗЗОЛ 2 Под 800 лица с непрекъснати здравноосигурителни права НСИ, НОИ, служба ГРАО 

   1.3 брой на ЗЗОЛ 3 Под 500 лица с непрекъснати здравноосигурителни права  НСИ, НОИ, служба ГРАО 

   1.4 брой на ЗЗОЛ 

 

4 Под 300 лица с непрекъснати здравноосигурителни права  

 

НСИ, НОИ, служба ГРАО 

II.1.1 Отдалеченост 1 Амбулатория с район на обслужване, отдалечен на повече от 

15 (петнадесет) км от друга практика за първична 

извънболнична медицинска помощ и център/филиал за спешна 

медицинска помощ. 

Пътна карта; Наредба №14/01.04.03г. за определяне на 

населените места в селски и планински райони 

II.1.2 Отдалеченост 1 Амбулатория с район на обслужване, отдалечен на повече от 

20 (двадесет) км от МЦ или ДКЦ 

Пътна карта; Наредба №14/01.04.03г. за определяне на 

населените места в селски и планински райони 

II.1.3 Отдалеченост 1 Амбулатория с район на обслужване, отдалечен на повече от 

30 (тридесет) км от изпълнител на МБАЛ или ЛЗБП 

осигуряващо в най-висока степен договорени КП на територията на 

района на съответната РЗОК. 

Пътна карта; Наредба №14/01.04.03г. за определяне на 

населените места в селски и планински райони 

II.2.1 Трудна достъпност 2 ІІІ или ІV класна пътна мрежа на населените места, обхванати 

от практиката 

Пътна карта; Наредба №14/01.04.03г. за определяне на 

населените места в селски и планински райони 

II.2.2 Трудна достъпност 3 Пресечна местност с над 600 м. надморска височина и наличие 

на ІІІ или ІV класна пътна мрежа 

Пътна карта; Наредба №14/01.04.03г. за определяне на 

населените места в селски и планински райони 

II.2.3 Трудна достъпност 4 Пресечена местност, разположена над 1000 м. надморска 

височина и наличие на ІІІ или ІV класна пътна мрежа  

Пътна карта; Наредба №14/01.04.03г. за определяне на 

населените места в селски и планински райони 

3.1 Разпръснатост 1 Практика, обслужваща две населени места и работен график с 

не по-малко от 2 часа дневно за амбулаторни и домашни  

прегледи във всяко едно населено място или осигуряване на 

нает медицински персонал с ежедневен график в населените 

места. 

Справка от регистъра на ЗОЛ за съответния 

ИМП/Регистрация на ЛЗ от РЦЗ/РЗИ 

3.2 Разпръснатост 2 Практика, обслужваща три или четири населени места и 

работен график с не  по-малко от 8 часа седмично за амбулаторни 

и домашни  прегледи във всяко едно населено място или 

осигуряване на нает медицински персонал с ежедневен график в 

населените места. 

Справка от регистъра на ЗОЛ за съответния 

ИМП/Регистрация на ЛЗ от РЦЗ/РЗИ 
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№ 

Неблагоприятно 

условие на работа за 

ПИМП 

Брой 

точки 

- t 

Критерии 
Нормативни актове и документи, удостоверяващи 

наличието на критериите 

3.3 Разпръснатост 3 Практика, обслужваща повече от четири населени места, и 

работен график с не по-малко от 8 часа седмично за амбулаторни 

и домашни прегледи във всяко едно населено място или 

осигуряване на нает медицински персонал с ежедневен график в 

населените места. 

Справка от регистъра на ЗОЛ за съответния 

ИМП/Регистрация на ЛЗ от РЦЗ/РЗИ 

 

II.3.1 

 

Обслужван 

контингент 

 

1 

 

Практика, в която 50% от регистрираното население живее при 

неблагоприятни битови условия.  

 

Актуална пациентска листа на ОПЛ  

II.3.2 Обслужван 

контингент 

2 Практика, в селски район която обслужва население с висок 

процент безработица 

Наредба №14/01.04.03 г. за определяне на населените 

места в селски и планински райони; Официални данни 

от Бюрата по труда 

II.3.3 Обслужван 

контингент 

3 Практика, която обслужва домове за медико-социални грижи 

и лица настанени в специални училища и домове за отглеждане 

и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в домове 

за деца с физически увреждания, в домове за деца с умствена 

изостаналост и деца, ползващи услуги от резидентен тип 

Съвместно решение на РЗОК и РИОКОЗ/РЗИ 

II.4. Екологично 

замърсен район 

1 Екологично замърсен район Например: амбулатория в екологично обременен район 

на обслужване, съгласно Приложение №2 на 

Постановление №50/10.03.1993г. на МС “Списък на 

екологично замърсените земеделски земи от 

промишлена дейност”; затруднена възможност за 

провеждане на промоция, превенция и профилактика 

на здравето 

 


