
      Изх. № 3 / 28.02.2018 г. 

                                                                                     

ДО:  

Г-Н  КИРИЛ  АНАНИЕВ                                                                                    

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

                                                                                                                                        

Протестна декларация 

 

На  СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – ПЛОВДИВ 

 

 

Уважаеми г-н Министър, 

 

     В последните месеци зле обмислени действия на Министерство на здравеопазването, 

НЗОК и Народното събрание, рязко се затрудниха и влошиха условията ни работа. Трите 

институции постоянно въвеждаха и въвеждат административни затруднения в работата на 

общопрактикуващите лекари. Тези допълнителни административни дейности отнемат от 

времето и влошават силно количеството и качеството на работата ни. 

 

       Натоварването на общопрактикуващите лекари да извършват и заплащат 

социалната политика на правителството, недостатъчното финансиране на дейността ни, което 

е почти два пъти по-ниско от заложеното в „Националната здравна стратегия 2020“ и 

неспазването от страна на МЗ на редовното изплащане на доплащанията за потребителските 

такси, ни пречат да оказваме ефективна медицинска помощ на пациентите си. 

                       . 

 Наложително е МЗ, Народното събрание и НЗОК да изпълняват задълженията , които 

са поели в „Националната здравна стратегия 2020“ . 

 

   Поради гореизложените причини от Сдружението на общопрактикуващите лекари в 

Пловдив искаме: 

 

     1. Намаляване на административните ни дейности и задължения  рефлектиращи  

негативно на медицинското обслужване на пациентите ни, както и отпадане от основния 

пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК издаването на медицински извинителни 

бележки. 

     2. Отпадане на социалните ни дейности. 

     3. Иницииране на законодателна промяна в ЗЗО (Закона за здравното осигуряване) за 

отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37 ал.6. 

     4. Всички групи лица освободени от потребителка такса лица да заплащат пълния размер 

на ПТ, а сумите да им бъдат реинбурсирани от съответните институции. 

     5. Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската 

такса в размер на 1% от МРЗ (минимална работна заплата). 

     6. Отпадане на 24 часовото ни разположение. 

За всички горе упоменати точки сме готови на диалог в разумен срок, както и на ефективни 

протестни действия! 

 

     28.02.2018 г.  С уважение :    

     гр. Пловдив                                                                        

 

Д-р Костадин Сотиров  

Председател на УС на СОПЛП 


