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           Протестна декларация 

 

от „Сдружение на общопрактикуващите лекари-Пловдив“   

 

 относно НРД 2017 

 

     „Сдружение на общопрактикуващите лекари-Пловдив“  настояваме :  

 

1. За смяна на критериите за качество с тези подготвени от НСОПЛБ с въвеждане на 

финансови стимули за ОПЛ при покриване на над 50 процента от критериите и 

приемане на законодателна инициатива за отпадане от ЗЗО на налагането на санкции 

при не покриване  на критериите. Това не противоречи на изискването на ЗЗО за 

въвеждане на критерии, мониторирането им и санкции при неизпълнението им. 

 

2. Вписване в текстовата част на НРД, в раздела за дейности на ПИМП, а не в 

приложение или указание на текста:  "ОПЛ могат да осъществяват и отчитат дейности, 

извършени и извън посочения работен график". / Свободния достъп на пациентите при 

ОПЛ гарантиран от НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска 

помощ , не позволяват определяне на точен график за извършване на дейностите в 

точно определени часове. Ако се въведе такова ограничение, това ще представлява 

ограничение на свободния достъп на пациентите до ПИМП, което е недопустимо/. 

 

3. Премахване от НРД на текста с определяне на задължителна продължителност на 

прегледите. /правно основание : в наредбата за диспансеризация и профилактика не е 

предвидено такова ограничение/. 

 

4. ОПЛ насочва пациента за консултации с колеги от СИМП във връзка с 

диспансерното наблюдение по своя преценка. /Правно основание : съгласно НАРЕДБА 

за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ чл. 10, ОПЛ насочва 

пациента за консултация със СИМП при необходимост. Преценката да тази 

необходимост се прави от лекаря провеждащ лечението, в случая ОПЛ.     Раздел III 

Достъп до специализирана извънболнична помощ. 
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 Чл. 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2016 г. , в сила от 1.04.2016 г.) Избраният от 

здравноосигуреното лице лекар, съответно лекар по дентална медицина, при 

необходимост от специализирана извънболнична помощ издава медицинско 

направление при спазване на изискванията и образците, въведени с националните 

рамкови договори/. 

 

5. ОПЛ назначава и при необходимост коригира терапията на пациентите по своя 

преценка с изключение на терапията назначавана по протокол на РЗОК и НЗОК. 

/Правно основание : съгласно НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти лекарите, в конкретния случай ОПЛ 

имат право да предписват/синоним на назначават/ лекарствени продукти. Всеки опит в 

НРД да се въвеждат ограничения забраняващи на ОПЛ да предписва лекарствени 

продукти е нарушение на по висш нормативен акт, в случая Наредбата на МЗ/. 

 

Чл. 4. (1) Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти 

и да издават рецепти имат лекари/лекари по дентална медицина, упражняващи 

медицинската професия. 

 

6. Да отпадне задължението за съхраняване в амбулаторията на ПИМП на копия от 

протоколите за предписване на лекарства издавани от НЗОК и РЗОК. 

/Правно основание : съгласно ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ 
ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. 
 

Чл. 5 (2) (Изм.-ДВ,бр. 44 от 2009г.) Административният орган не може да изисква 

предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг 

орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.  

В преходните и заключителни разпоредби на този закон ясно е упоменато , че НЗОК е 

административен орган и , че ние извършваме стопанска дейност. Следователно всички 

разпоредби на този закон важат за нас и НЗОК, че и МЗ.  

 Опитът на НЗОК да задължи ОПЛ да съхраняват фотокопия от тези протоколи е 

закононарушение и не може да бъде допуснато. 

 

     Заложените критерии, санкции и забрани не само, че не подобряват 

обслужването на пациентите, съответно работата на лекаря, но ще принудят семейните 

лекари да преосмислят работата си в тази и без това не привлекателна, застаряваща и 

замираща в България специалност. 

 

 СОПЛП настояваме : 

 
1. Да не се подписва НРД 2017 в този си вид на събора /25.02/-.т.е да се договорят 

гореописаните предложения.  

2.Да се започне процедура по самостоятелно договаряне и подписване на НРД от 

всички специалности поотделно в рамките на БЛС. 

Декларираме,че сме в стачна готовност при положение ,че се подпише НРД което 

допълнително администрира и затруднява обслужването на пациентите.  

 

 

 

23.02.2017 г.                                     Д-р Александър Калайджиев 

гр. Пловдив         (Председател на СОПЛП) 


