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Изх. № 667 /21.09.2012 г. 
НСОПЛБ 

ДО  
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА,  
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
НА Р БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА УС НА НСОПЛБ  

 

ОТНОСНО: Проект за Наредба за условията и реда на предоставяне на медико-

статистическа информация и на информация за медицинската дейност и ресурсите 

на лечебните заведения 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Предлаганият Проект за Наредба за условията и реда на предоставяне на 

медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност и 

ресурсите на лечебните заведения е неприемлив по следните причини:  

1. Проектът за Наредба не е съобразен с действащата в РБългария нормативнна 

уредба 

1.1.  Наредбата се издава въз основа на чл. 5 ал. 5 и чл. 6 ал. 3 от ЗЛЗ. Чл. 5 от ЗЛЗ 

касае само част от ЛЗ, което не е изрично упоменато в текстовете на проекта. 

Изискването да се предоставя информация за ресурсите и ефективността на ЛЗ, които 

не се създават от държавата (ЛЗ извън упоменатите в  чл. 5 ал. 1 от ЗЛЗ) представлява 

пряка намеса на държавните органи в дейността на ЛЗ, които са индивидуални 

юридически лица, създадени по Търговския закон с частна или смесена собственост (с 

държавно и/или общинско участие).  Информацията за ресурсите и ефективността на 

ЛЗ без държавно участие представлява служебна тайна, която не може да бъде 

изисквана от държавните структури, без да е налице обосновка за необходимостта 
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такава да бъде предоставена. МЗ има право да изисква такава информация само от ЛЗ 

по чл. 5 ал. 1 от ЗЛЗ, тъй като те се създават от държавата. 

 

Закон за лечебните заведения: 
 
 Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 
31.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Центровете за спешна медицинска 
помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна 
психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско 
наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, 
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на 
правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се 
създават от държавата. 
 
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Директорите на лечебните заведения по ал. 1 
предоставят на министъра на здравеопазването информация за медицинските дейности и 
разходваните ресурси и анализ на дейността на лечебните заведения по ред, определен от 
съответния министър и министъра на здравеопазването. 
 

чл. 6 (3) Лечебните заведения предоставят информация за извършваната от тях медицинска 
дейност, както и медико-статистическа информация съгласно наредба на министъра на 
здравеопазването, съгласувана с Националния статистически институт. 

 

1.2.  Информацията за ресурсите и ефективността не отговаря на дефиницията и 

съдържанието на термина „здравна информация”. Съдържанието и смисълът на 

термина „здравна информация” е дефинирано в Закона за здравето и не може да 

бъде променяно с подзаконов акт,  в случая с обсъждания проект за наредба: 

Закон за здравето 
 

Чл. 27. (1) Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, 

физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в 

медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска 

документация. 

2. Проектът за Наредба не е съобразен със съществуващата от 12 години в България 

система за обмяна и обработка на данни за здравното състояние на населението.  

При условие, че лечебните заведения предоставят към НЗОК ежемесечно отчети за 

своята медицинска дейност и за промените в здравното състояние на пациентите в 

електронен вариант и същите се натрупват в единната база данни на НЗОК, заложеният 

модел за обмен и обработка на данни в Проекта не е е адекватен на съществуващата  

 



НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ 
НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ – 

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ 
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

___________________________________________________________ 

  1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94, 
 моб. 0886 614 589  e-mail: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 

 

3 

 

ситуация, както и на тенденцията за скорошно стартиране и ползване на електронни 

досиета.  

Ето защо, по-добър и ефективен вариант е обобщената информация, необходима за 

здравната статистика, да се получава директно от базата данни на НЗОК, а не от всяко 

лечебно заведение поотделно. Така ще се предотврати огромна загуба на време за 

изготвяне на индивидуални медико-статистически отчети от всяко ЛЗ, тяхното 

обобщение в отделните РЗИ до сумарните данни, необходими за медицинската 

статистика на държавно ниво, както и натрупването на грешки в целия процес.  

 

3. Предвидената в Проекта възможност НЦОЗА да въвежда по всяко време отделни 

форми на медицинска документация и да определя съдържанието им усложнява 

допълнително документооборота и създава постоянни условия за промяна на 

правилата, което определено ще се отрази негативно върху работата на ЛЗ - 

допълнително време за обработка, промени в софтуер, възможност за грешки. Освен 

това, промяната ще създаде неблагоприятни условия за извършване на диагностично-

лечебната дейност за сметка на нарастваща по обем и вид статистическа информация, 

свързана с попълване и обработка на документация.  

 

Въз основа на гореизложеното, предлагаме следните промени в Проекта: 

1. Заглавието да се промени така: 

„за условията и реда за получаване предоставяне на медико-статистическа 

информация и на информация за медицинската дейност и ресурсите на лечебните 

заведения 

2. Чл. 1 ал. 1 т. 1 да отпадне текста „ресурсите и дейността на лечебните заведения” 

3. Чл. 1 ал. 1 т. 2 да се промени така: 

„информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното 

производство и ефективността на лечебните заведения по чл. 5 ал. 1 от ЗЛЗ” 
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4. Чл. 1 ал. 2 да се промени така: 

„Информацията по ал. 1 се събира, обработва, използва, съхранява и предоставя за 

нуждите на статистиката, за отчетни и аналитични нужди и за формиране на 

националната здравна политика” 

5. Чл. 1 ал. 3 да отпадне 

6. Чл. 2 ал. 1 след „чл. 1, ал. 1” да се добави „т. 1” 

7. Чл. 3 ал. 1 т. 1 да отпадне текста след  думите „лечебните заведения”. 

8. Чл. 3 ал. 2 да се промени така:  

„Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) може да разработва  

и предлага списък на статистическите показатели, които да бъдат обработени, 

анализирани, съхранени и използвани за целите на статистиката, за отчетни и 

аналитични нужди и за формиране на национална здравна политика” 

9. В чл. 4 ал. 1 да отпадне текста: „и от регионалните здравни инспекции (РЗИ).” 

10. В чл. 4 ал. 2 след думите: „Лечебните заведения” да се добави: „по чл. 5 ал. 1 от 

ЗЛЗ” 

11. В чл. 4 да се добави нова ал. 3 

(3). Информацията по чл. 1 ал. 1 т. 1 се предоставя на НЦОЗА от информационната 

система на НЗОК.  

12. Чл. 5 ал. 1 – да отпадне 

13. Чл. 5 ал. 2 – абревиатурата „РЗИ” да се замени с „НЗОК”. 

14. Чл. 6 ал. 1 да отпадне 

15. Ал. 2 да се промени така: 

„В медико-статистическата документация се отразяват основните показатели за 

здравното състояние на пациентите и за дейностите, както и за ресурсите и 

икономическата ефективност  на лечебните заведения по чл. 5 ал. 1 от ЗЛЗ.” 

16. В чл. 6 ал. 3 след думата „документация” да се добави „от НЗОК” 

17. Чл. 7  – да отпадне. 

18. Чл. 9 ал. 1 думите „лечебните заведения” да се заменят с „НЗОК” 
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19. Чл. 9 ал. 2 и 3 – да отпаднат 

20. В чл. 10 ал. 1 да отпадне „и РЗИ” 

21. В чл. 10 ал. 2 да отпаднат думите „и регионалните здравни инспекции” 

22. В чл. 11 ал. 1 да отпаднат думите „с регионалните здравни инспекции и” 

23. В чл. 12 думите „в здравеопазването” да се заменят с „на лечебните заведения по 

чл. 5 ал. 1 от ЗЛЗ”. 

24. Чл. 14 ал. 1 да се промени така: 

„НЗОК предоставят на Министерството на здравеопазването информация за 

извършваните от лечебните заведения медицински дейности периодично и при 

поискване” 

25. Чл. 14 ал. 3 думите „лечебното заведение” да се замени с „НЗОК” 

26. В чл. 15 ал. 1 думите „обявява по достъпен начин на лечебните заведения.” да се 

заменят с „определя в писменото искане до НЗОК” 

27. Чл. 17 да отпадне 

28. Раздел V да отпадне 

29. Приложение към чл. 19 – да отпадне. 
 

 

 

 

                                                    С  УВАЖЕНИЕ: 

ЗА УС НА НСОПЛБ - Д-Р ЛЮБОМИР КИРОВ, ДМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСОПЛБ И 
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩА 
МЕДИЦИНА  

21.09.2012 г., София 


