
Проект БЛС

Чл.2. Настоящата Методика определя обективни критерии за 

разпределение на средствата за работа при неблагоприятни условия на 

общопрактикуващи лекари - изпълнители на ПИМП, разкрили практики 

и/или филиал в населени места с неблагоприятни условия

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);

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

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

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

приложение № 1

(3) Заплащането по реда на методиката се дължи ако изпълнител на ПИМП

е разкрил практик и/или филиал в населено място с неблагоприятни

условия Заплащането по реда на Методиката се дължи, ако ОПЛ обслужва

прилежащи села към център на практика, определена като такава с

неблагоприятни условия. В случаите, когато населено място с

неблагоприятни условия на работа център на практика с прилежащите села

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

РЗОК, пропорционално на броя регистрирани при ОПЛ ЗОЛ от съответното 

населено място, определено като център на практика с неблагоприятни

условия. 

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

критериите по формулата Т = t1 + t2 + t3 + t4 + t5. 

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 № 10 към НРД за медицинските дейности за

2015 г.



Проект НСОПЛБ

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 с 

неблагоприятни условия.

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

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);

(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.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.


