
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 

 

1 

 
Изх. № 666 /10.09.2012 г. 
НСОПЛБ 

ДО  
МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
ДО 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 
 
ДО  
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
ДО  
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
 

 

СТАНОВИЩЕ НА УС НА НСОПЛБ  

ОТНОСНО: Промените в Наредба №3 от 24.08.2012 г. за реда на предписване, 

отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от 

войните  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

В отговор на запитване от НЗОК до Националното сдружение на общопрактикуващите 

лекари в България (НСОПЛБ), относно промените в Наредба №3 от 24.08.2012 г. за реда 

на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на 

ветераните от войните, изпращаме на вниманието ви становището на НСОПЛБ: 

1. Дейностите, които регламентира наредбата са извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване. 

2. Въвежда се порочна практика НЗОК и ИМП да бъде натоварвани с функции на 

друго ведомство извън системата на здравно осигуряване. 

3. Дейностите, описани в наредбата, са извън тези по Наредба 40 за пакета от 

медицински услуги, гарантиран от бюджета на НЗОК. 
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4. Чрез промените в наредбата се поставят изисквания, които усложняват и 

утежняват документооборота, изискват промени в медицинския, 

фармацевтичния и вероятно софтуера на НЗОК, което натоварва 

организационно, финансово и времево ИМП и НЗОК. 

5. Направените промени не водят до повишаване на контрола по усвояването на 

средствата за визираните в нея привилегии за ветераните от войните и не 

улеснява потреблението от страна на ветераните. 

6. Предвид малкия брой хора, които касае (около 7000 човека на територията на 

цялата страна) негативите, до които биха довели тези промени са значително 

повече, отколкото позитивите. 

Ето защо предлагаме публикуваната наредба да бъде променена по следния начин, за 

да бъде лесно приложима, удобна за всички засегнати страни и достатъчно ефективна 

от страна на разходваните средства.  

Предлагани промени: 

Раздел I 

Чл. 5.(1) Текстът след думите „по образец“ се отменя, като се заменя със „съгласно 

Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба 4 от 04.03.2009г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти, като в полето с данни за 

пациента се вписва  номер на удостоверение на ветеран от войните“. 

Чл. 5.(3) Изречението продължава като се добавя следния текст: „, единият от които 

се представя пред РЗОК, а другият се съхранява за отчетност и контрол.“. 

Чл. 5.(4) се отменя. Заменя се с (4) Нова, която гласи: „Издадените по ал.(1-3) бланки 

се придружават от амбулаторен лист, в който са попълнени данните съобразно 

чл.6 (1) от настоящата Наредба“. 

Чл.6.(1) Текстът след думите „следните данни“ се отменя, като се заменя с „в частта 

лечение:предписани брой опаковки от всеки медикамент, дневна доза и броя дни,  за 

които са предписани. Копие от амбулаторния лист се съхранява в аптеката, 

отпуснала предписаните медикаменти.“ 

Чл.6.(2) Изречението продължава като се добавя: „, което се удостоверява от 

пациента с копие от амбулаторния лист, което предоставя на аптеката.“ 
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Чл.7.(2) След първото изречение се добавя: “При хроничните заболявания срокът от 

30 дни може да бъде превишен, ако изискването за ненарушаване целостта на 

опаковката и определената дневна доза не позволяват да бъде спазен.“ 

Чл.7.(2) (4) В края на първото изречение се добавя „за остро или хронично 

заболяване“. 

Бележка! В алинея 4 АСП и останалите ведомства трябва ясно да дефинират, 

съобразно средствата и мотивите си, какво финансират. Уместно е да се 

дефинира:за различни медикаменти общо девет вида в тези три рецепти става 

дума. 

Друг вариант е тази алинея изцяло да отпадне и правото да е до три вида 

медикаменти, независимо от броя заболявания за 30 дни, което е неприемливо 

рестриктивно. 

Чл.10 се отменя. 

Раздел II 

Чл.11.(1) Текстът след абревиатурата „НЗОК“ се отменя. 

Чл.11(2) Текстът след думите „ветеран от войните“ се отменя. 

Чл.13.(1).т.2 се отменя. 

Предлагаме, докато се задвижи процедура по промяна на визираната наредба, ИМП и 

аптеките да работят чрез указание на НЗОК, което съдържа следния ред: 

1. Лекарите предписват върху рецепта по образец съгласно Приложение 2 към 

чл. 6, ал. 1 от Наредба 4 от 04.03.2009г. за условията и реда за предписване и 

отпускане на лекарствени продукти, като в полето с данни за пациента се 

вписва  номер на удостоверение на ветеран от войните. 

2. Рецептата се подписва и подпечатва с личния печат на издалия рецептата 

и/или печата на практиката. 

3. Рецептата е в два екземпляра и е придружена от амбулаторен лист, в който 

са отразени броя опаковки, вид на медикамента, дневна доза и срок. 
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4. На една рецепта ИМП предписва до три медикамента - при остри 

заболявания за срок до 10 дни, за хронични за срок до 30 дни, освен ако 

вида на опаковката  и дневната доза не налагат надвишаване на този срок. 

5. В рамките на един календарен месец един пациент може да получи до три 

рецепти по този ред. 

6. Единият екземпляр от рецептата се предава от аптеката в РЗОК, другият 

заедно с АЛ остава в аптеката за отчетност и контрол. 

7. Отчетността от аптеките към РЗОК се извършва в съответствие на чл.14 от 

действащата наредба. 

 

ЗА УС НА НСОПЛБ: 

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

10.09.2012 г., София 


