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I 1.1 брой на ЗЗОЛ 1
Под 1200 лица с непрекъснати здравноосигурителни

права

1,2 брой на ЗЗОЛ 2
Под 800 лица с непрекъснати здравноосигурителни

права

1,3 брой на ЗЗОЛ 3
Под 500 лица с непрекъснати здравноосигурителни

права 

1,4 брой на ЗЗОЛ 4
Под 300 лица с непрекъснати здравноосигурителни 

права 

1,1 Отдалеченост 2

Населено място, отдалечено на повече от 15 (петнадесет)

км от друго населено място с разкрита практика за

първична извънболнична медицинска помощ и

център/филиал за спешна медицинска помощ.

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.

1,2 Отдалеченост 2
Населено място, отдалечен на повече от 20 (двадесет) км

от МЦ или ДКЦ
II.1.2 Отдалеченост 1

Амбулатория с район на обслужване, отдалечен на

повече от 20 (двадесет) км от МЦ или ДКЦ

1,3 Отдалеченост 3

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. Населено 

място, отдалечено от най-близкото ЛЗБП над 60 мин със

специализиран медицински транспорт

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.

2,1 Трудна достъпност 2
ІІІ или ІV класна пътна мрежа на населените места,

обхванати от практиката
II.2.1 Трудна достъпност 2

ІІІ или ІV класна пътна мрежа на населените места,

обхванати от практиката

2,1 Трудна достъпност 1
Пресечна местност с над 600 м. надморска височина и

наличие на ІІІ или ІV класна пътна мрежа
II.2.2 Трудна достъпност 3

Пресечна местност с над 600 м. надморска височина и

наличие на ІІІ или ІV класна пътна мрежа

2,2 Трудна достъпност 2
Пресечена местност, разположена над 1000 м. надморска

височина и наличие на ІІІ или ІV класна пътна мрежа 
II.2.3 Трудна достъпност 4

Пресечена местност, разположена над 1000 м.

надморска височина и наличие на ІІІ или ІV класна

пътна мрежа 

2,3 Трудна достъпност 3

Район с неблагоприятен географски Терен – планински

или полупланински и/или с неблагоприятна пътна

инфраструктура и време за достъп до най-близкото ЛЗБП

над 60 мин със специализиран медицински транспорт

II.3.1
Обслужван 

контингент
1

Практика, в която 50% от регистрираното население

живее при неблагоприятни битови условия. 

3,1 Разпръснатост 1

Практика, обслужваща две населени места и работен

график с не по-малко от 1 час седмично за всеки 50 ЗЗОЛ

с непрекъснати ЗОП за амбулаторни и домашни прегледи

във всяко едно населено място или осигуряване на нает

лекар медицински персонал с ежедневен график в

населените места.

II.3.2
Обслужван 

контингент
2

Практика, в селски район която обслужва население с

висок процент безработица

3,2 Разпръснатост 2

Практика, обслужваща три или четири населени места и 

работен график с не по-малко от 1 час седмично за всеки

50 ЗЗОЛ с непрекъснати ЗОП за амбулаторни и домашни

прегледи във всяко едно населено място или осигуряване

на нает лекар медицински персонал с ежедневен

график в населените места.

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

3,3 Разпръснатост 3

Практика, обслужваща повече от четири населени

места, и работен график и работен график с не по-малко

от 1 часа седмично за 50 ЗЗОЛ с непрекъснати ЗОП за

амбулаторни и домашни прегледи във всяко едно

населено място или осигуряване на нает лекар

медицински персонал с ежедневен график в

населените места.

II.4.
Екологично 

замърсен район
1 Екологично замърсен район

4,1
Обслужван 

контингент
1

Практика, в която 50% от регистрираното население

живее при неблагоприятни битови условия. 

4,2
Обслужван 

контингент
2

Практика, в селски район която обслужва население с

висок процент безработица

4,3
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

5
Екологично 

замърсен район
1 Екологично замърсен район
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