
Предложения: 
1. Навсякъде в НРД текстът „лекар специалист”да стане „лекар СИМП” , а ОПЛ или 

личен лекар да стане „лекар ПИМП”  

Мотиви: избягват се двусмислия и се прецизират взаимоотношенията между 

нивата в извънболничната помощ. 

2. Да отпадне от НРД т. 8 и 9 от чл.2 ал.1 

Мотиви: НРД за медицински дейности касае взаимоотношения между НЗОК и 

ЛЗ. 

3. Създава се нова т. 13 „Осигурява чрез РЗОК възможност за подаване на 

документи съгласно Закона за електронното управление.“ 

4. Да отпадне в чл.12 ал.3, а в чл.13 текстът да отпадне и да добие нов вид:”Не се 

допуска прехвърляне на средства между отделните видове дейност по Чл.12” 

Мотиви:НРД за медицински дейности касае взаимоотношения между НЗОК и  

ЛЗ. При недостиг на средства да се прилага алинея 2 на чл.13 

5. Чл.30 т. 7 се променя така „осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК 

достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените 

дейности при спазване на ЗОАРАКСД (чл. 5 ал. 2)“ 

Мотиви: Отчетените документи за извършените дейности са предоставени в 

НЗОК. 

6. Чл.32, ал. 3 да отпадне. 

7. Чл.35 – досегашният текст става ал.1, и се създава нова ал. 2 „Документите, 

издавани от ИМП извън тези по чл. 33 ал. 1 т. 1, т. 2 и ал. 2 не са обект на НРД.“ 

8. В чл.38 и чл.39 се въвежда нова алинея 4: „РЗОК уведомява по електронна поща 

изпълнителите на медицинска помощ за промени в условията на предписване, 

а НЗОК разработчиците на медицински софтуер поне 7 дни предварително.“ 

Мотиви: Така своевременно се избягват грешки. 

9. В чл. 45 ал.3 и/или да се замени с или. Да отпадне „и”. Това да важи и за всички 

останали документи, подписвани от заместника. Същото условие е и за чл. 139 

ал.5., чл.141 ал.5 

Мотиви: Избягват се формализиране и неудобство за пациентите в случаите на 

заместване /при разнопосочно тълкуване от аптеки например/.  

10. Да отпадне ал.5 на чл.47. 

11. В чл.49, ал.4 Да отпадне текстът “както и напълно и частично заплащани 

лекарствени продукти.“ 

Мотиви: Съкращаване на бумащината, спестяване време на пациента. 

12. В чл.49 ал.3 да отпадне  

Мотиви: Напълно безсмислен текст, създава объркване 

13. В чл. 51. Отпада текстът: „лекарят задължително вписва назначената терапия 

и в рецептурната книжка на хронично болния”, а останалият текст става ал.1. 

Въвежда се нова алинея 2: Отпуснатите лекарствени продукти се вписват в РК 

на хрончино болния от фармацевта, като се вписва и датата на отпускане. 

Мотиви: Спестява се време от намаляване на административните дейности за 

лечение, избягва се разнопосочното тълкуване от фармацевтите относно 

начините на прикрепване на разпечатките и безсмисленото разкарване на 

пациентите. 

14. В чл.58, ал. 5 думата“своевременно“ се заменя с текста“ в срок не по-малък от 

7 дни преди влизането в сила“. 

15. В чл.60 се създава нова ал.7 „РЗОК не заверява протоколи, които не са издадени 

от медицински софтуер. В този случай протоколът се връща на 

специалиста/комисията, който го е издал.“ 



16. В чл.62, ал.1 се създава нова т.5 „Протоколът не е издаден от медицински 

софтуер и е написан на ръка“. 

17. В чл.73, ал.2 да отпаднат т.3 и 4, а в ал.2 да отпадне т.2. 

18. В чл.74 да отпадне т.4. 

19. Чл.77 да отпадне. 

20. Чл.78 – за редакция 

21. Чл.79, изречение второ се променя така „За нуждите на преосвидетелстването 

ЛЗ предоставят наличната при тях информация за здравното състояние на 

лицата за последните 12 месеца.“ 

22. Чл.80, ал.1 се променя така „При подготовка за ТЕЛК/НЕЛК за освидетелстване 

или преосвидетелстване ЛЗ  предоставят наличната при тях информация за 

осъществени медицински консултации, изследвания и хоспитализации 

съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентиран в наредба 

…/основен пакет дейности…“ 

23. В чл.84 се създава нова ал.4 „РЗОК предоставя при поискване на ИМП 

информация за проведени профилактични прегледи през съответната година 

на новозаписани пациенти над 18 г., както и данни за проведени досега 

профилактични прегледи и имунизации на новозаписани пациенти до 18 

години.“ 

24. Чл.92 добива следния вид: „Чл. 92. (1) Националната здравноосигурителна каса 

е задължена да предоставя на лечебните заведения за ПИМП информация за 

промените в регистрите по чл. 133 през портала на НЗОК.  

(нова) (2) НЗОК е задължена да предоставя на лечебните заведения за ПИМП и 

СИМП информация за броя назначени СМД и стойност назначени МДИ за 

отчетения период през портала на НЗОК. 

(2) (3) Информацията по ал. 1 се предоставя след приключване на обработките 

в информационната система на НЗОК. в месечното известие към ИМП.  

(нова) (4) Месечното известие задължително съдържа имената на служителя от 

РЗОК, изготвил известието.“ 

25. В чл. 109 отпада текстът: „така и в дежурен кабинет, разкрит към лечебни 

заведения по реда на Наредба № 2 от 2016 г.” 

Мотиви: в условията на кадрови дефицит от специалисти  е недопостимо да 

бъдат дискриминирани ОПЛ и да бъдат лишавани пациентите от специалисти. 

26. В Чл.119, т.9 отпада израза „съгласно Наредба № 15 от 2008 г.“ 

27. В чл.126 се създава нова ал.2 „(нова) (2) Документите по ал. 1 могат да бъдат 

подадени и по електронната поща, подписани с електронен подпис.“. 

Досегашните ал.2 и 3 стават съответно 3 и 4. 

28. В чл.128, ал. 3 се добавя нова т.5 „Документ за актуалния му имунизационен 

статус“. Създава се нова ал. 6 „В случаите по ал. 5 РЗОК уведомява ИМП за 

възстановения постоянен избор“ 

29. Чл.129, ал.2 се променя така „(2) Извън установените в ал. 1 начини за 

осъществяване на правото на избор на ОПЛ ЗОЛ може да попълни и изпрати на 

избрания от него ОПЛ регистрационна форма за първоначален, постоянен или 

временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез 

електронна услуга, предоставяна от НЗОК.  Електронната услуга задължително 

съдържа:  

1.  информиране на пациента за неговите права и задължения,  

2. препоръка към пациента да осъществи личен контакт с новоизбрания ОПЛ с 

цел да се информира за работния график, реда на оказване на медицинските 

дейности и други въпроси от значение за осъществяване на медицинските 

дейности,  



3. информиране на пациента от НЗОК за успешно подадена регистрационна 

форма за избор на ОПЛ. 

4. Информиране от НЗОК на досегашния ОПЛ и ОПЛ, към когото е подадена 

регистрационна форма за избор в момента на изпращането на 

регистрационната форма от ЗОЛ в НЗОК. 

5. Възможност за потвърждаване на приемането на регистрационната форма от 

новоизбрания ОПЛ. 

6. Информиране на пациента и предишния ОПЛ за потвърждаването на 

регистрационната форма от новоизбрания ОПЛ в момента на потвърждаването 

и вписване на пациента в регистъра на ОПЛ, потвърдил електронната заявка. 

7. Информация към новоизбрания ОПЛ за актуалното имунизационно състояние 

на пациента като справка от ПИС. 

30. В чл.130 ал.1 т.1 се променя така: „Лишени от свобода лица с влязла в сила 

присъда.“ 

Мотиви: В момента текстът лишава задържаните под стража от медицинска 

помощ в първия месец от задържането им. Техният статут и продължителност 

на задържане не са определени и всеки момент могат да се променят с решение 

на прокуратурата или съда. Всъщото време тези лица много често ползват 

правата си на ЗОЛ. 

В чл.131, ал.1 „нов избор“ се заменя с „преизбор“ и се добавя в края на 

изречението „и данни за проведените имунизации.“ Създава се нова ал.2 „В 

случаите на електронен избор на ОПЛ извлечението и данните за проведените 

имунизации се предоставят на новоизбрания ОПЛ от НЗОК чрез ПИС“. Ал. 2 и 3 

стават 3 и 4. Досегашната ал.4 стана ал.5 и се променя така 

„Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на ЗОЛ от 

първо число на месеца, следващ датата, на която е осъществен преизборът, 

като ЗОЛ се включва в пациентската му листа от тази дата.“ Досегашната ал.5 

стана ал.6. 

31. В чл.132 се създава нова ал.2 „Регистрационни форми за избор не се подават 

на хартиен носител при осъществяване на избора чрез електронна услуга на 

НЗОК.“. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4. 

32. В чл.133 се създава нова ал.3 „ОПЛ оказват медицинска помощ на задържани 

под стража лица по реда на чл. 133 ал. 1“. Досегашната ал.3 става ал.4. 

33. Чл.134, ал.2 добива следния вид“ Общопрактикуващият лекар оказва 

медицинска помощ при условията и по реда на НРД и на ЗОЛ от друг здравен 

район, както и на задържани под стража лица, обърнали се към изпълнител на 

ПИМП инцидентно по повод на остри състояния.“ 

34. Чл.138, ал.1, т.6 да отпадне. 

35. Чл.140, ал.2 – за обсъждане; нова ал.5 с текста от указанието /вариант – 

забележката за дейностите извън графика/.  

36. Чл.144, ал.1 да отпадне 

37. Чл.145, ал.8, т.1 да отпадне; ал.10 да добие следния вид „Общопрактикуващият 

лекар разполага със определени от РЗОК брой: медицински направления за 

консултация или провеждане на съвместно лечение; медицински направления 

за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение 

№ 9 или приложения № 9 и № 14 и ВСМД от пакет „Анестезиология и 

интензивно лечение", и определена от РЗОК стойност на направления за 

медико-диагностични дейности.“ 

38. Чл146, ал.6 да добие следния вид „В случай на хоспитализиране на ЗОЛ и когато 

това е удостоверено с подписа му в амбулаторния лист,  ЗОЛ е уведомил 

изрично ОПЛ (отразено в АЛ), ОПЛ не следва да назначава и извършва за 



периода на хоспитализацията консултативни прегледи и изследвания, 

необходими за:“ 

39. В чл.152 се добавя нова ал.5 „Лекар от ЛЗ за СИМП няма право да връща 

пациента за издаване на направление за хоспитализация в ПИМП.“ 

40. В чл.162 се добавя нова ал.3 „ЛЗ за СИМП предоставя чрез пациента или 

служебно на ОПЛ АЛ от прегледите на изпратените от ОПЛ пациенти, вкл. 

диспансерни и профилактични прегледи.“ 

41. В чл.168 изречение второ се допълва с текста „от които поне 2 часа в интервала 

от 09-12 ч и поне 2 часа в интервала 13-17 ч.“ 

42. Отпадат текстовете в чл.171  

Въвежда се нов текст: Чл. 171. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват 

договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и 

достъпност на медицинската помощ.  

(2) Критериите за качество в ПИМП са: 

 

1. Критерий: Обхващане на лица над 18-годишна възраст с непрекъснати 

здравноосигурителни права с профилактични прегледи. съгласно Наредба 8 на 

МЗ. 

 

Индикатор: Степен на обхващане - не по-малко от 30% от подлежащите.  

 

2. Критерий: Обхващане на лица до 18-годишна възраст със задължителни 

имунизации съгласно задължителния имунизационен календар на Р България. 

 

Индикатор: Степен на обхващане - не по-малко от 75% 

 

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата до 18-годишна 

възраст при които не е извършена дейността, поради отсъствие от известния на 

ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано 

независеща от лекаря причина. 

 

3. Критерий: Дял на пациенти, диспансеризирани от ОПЛ с една или повече 

подлежащи на диспансерно наблюдение диагнози с реализирани >50% от 

нормативно определените и осигурени от НЗОК диспансерни прегледи за една 

календарна година. 

 

Индикатор: Степен на обхващане >75% от пациентите, диспансеризирани при 

ОПЛ. 

 

 

(3) Оценката на качество по посочените критерии не се отнася за ЗОЛ, 

направили преизбор на ОПЛ през периода, подлежащ на оценка. 

 

Предлагаме да започне законодателна инициатива, която да елиминира изцяло 

критериите за оценка на качество като инструмент за санкции от страна на 

НЗОК, тъй като, анализът им трябва да бъде основа за формиране на здравни 

политики и подобрени правила за работа и финансиране на системата на 

здравеопазване и контролът на качеството да е извън правомощията на 

здравноосигурителния фонд, чиято задача е да закупува (финансира) 

медицински дейности.  

 



Мотиви: Това са изпълними и работещи критерии, а останалите имат място в 

медицинския стандарт. 

43. В чл.181, ал.1, т.9 според решението за дежурен кабинет в наредбата за основен 

пакет. 

44. Чл.205, ал.3 да отпадне текста „по искане на ТЕЛК или НЕЛК“. 

45. Чл.209, ал.3 да отпадне. 

46. В чл.210 се създава нова ал.5 „В случаите по ал. 4 НЗОК заплаща на ИМП 

имуществена санкция за всяка оспорена дейност, при която контролът е 

потвърдил основание за заплащане.“. Следващите алинеи се преномерират. 

Създава се нова ал.10 с текста от указанието. 

47. Чл.212, ал.1, т.1 – да отпадне изразът „и спецификациите“. 

48. В чл.215 се създава нова ал. 4 „НЗОК, респ. НЗОК изпраща на ИМП по 

електронен път през ПИС подписаните фактури за отчетената дейност, 

подлежаща на заплащане“. 

49. В чл.217 се добавя „но не по-късно от 30-то число на месеца, следващ 

отчетния“. 

50. В чл.222, ал.2, римско І, -А, т.1 накрая се добавя „ при поискване“; -Б, т.1 накрая 

се променя така „амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на 

пациента  се изпраща по ЗОЛ или по служебен път на ОПЛ за прилагане към 

досието. Екземпляр от попълнения от лекаря амбулаторен лист се предоставя 

на пациента при поискване.“; -В накрая се променя така „вторият екземпляр се 

изпраща по ЗОЛ или по служебен път до ОПЛ за прилагане към здравното досие. 

Един екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното заведение - изпълнител 

на ПИМП/СИМП, амбулаторен лист за извършения преглед се предоставя на 

пациента при поискване“; римско ІV, т. 2, да отпадне „- по искане на ТЕЛК или 

НЕЛК“; римско V – да отпадне текстът „първият екземпляр от рецептата се 

прилага към финансовия отчет и спецификация и се предават в РЗОК от 

аптеките, сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в аптеката, 

отпуснала лекарствата „; римско VІ – да отпадне текста „Копие от заверен в 

РЗОК протокол се съхранява при ОПЛ, при който е записан ЗОЛ, и/или от 

специалист по профила на заболяването, издаващ рецептурни бланки, въз 

основа на протокола.“ 

51. В чл. 227, ал.1, т.1 да се добави „име на диспансеризиращия лекар“; да се 

създадан нови т. 4 „регистър Протоколи“ и т.5 „регистър на пациенти от 

неговата пациентска листа, диспансеризирани от друг ИМП (СИМП, КОЦ, ЦКВЗ, 

ЦПЗ) с МКБ код на заболяването, дата на диспансеризация, име на 

диспансеризиращия лекар/лечебно заведение“; в ал. 2 да се добави „регистър 

протоколи“; да се създаде нова ал.4 „НЗОК осигурява на ИМП при поискване 

данни за проведените профилактични прегледи и имунизации на новозаписани 

пациенти в листата на ОПЛ“ 

52. В чл. 287 ал.4 текстът на изречение второ се променя така „Приемащото 

лечебно заведение следва да зачете тези изследвания, но не може да ги 

изисква, освен ако не ги назначи върху официална бланка МЗ/НЗОК (№4, З, ЗА), 

както и да ги използва при отчитане на КП като част от диагностично-лечебния 

алгоритъм на същата.“ Вариант – „Вариант: При хоспитализация (планов прием) 

по хирургични КП/КПр/АПр изпращащото ЛЗ назначава в срок не по-голям от 

10 дни от датата на приема: ПКК, СУЕ, кръвна захар на гладно, креатинин и 

урина (химично изследване и седимент). При установени отклонения и 

необходимост от корекция изпращащото ЛЗ предприема съответните мерки. 

Всички свързани с предоперативната подготовка или включени в диагностичния 

алгоритъм на съответната КП/КПр/ АПр консултации, изследвания и др. 

задължително се извършват от приемащото лечебното заведение.“ 



53. В чл.387 се създава нова ал.3 „(3) Всяка РЗОК публикува на интернет страницата 

си графика за извършване на планови проверки на ИМП.“ 

54. В чл.388, ал.1 се добавя ново изречение „Ако не е упоменато друго, срокът на 

проверката е 24 часа, считано от момента на получаване на заповедта от ИМП“. 

55. В чл.390 се създава нова ал.5 „До изтичане на срока на проверката ИМП може 

да представи допълнително изисквани от контролните органи документи“. 

56. В чл.392, ал.1, т.2 се добавя „срок на проверката“. 

57. В чл398, ал. 5 изразът „и“ се заменя с „и/или“. 

58. Създава се нов чл. 402а: 

(1) НЗОК, респ. РЗОК дължат на ИМП финансова компенсация за неизпълнение 

на договорените в този НРД задължения в случаите на:  

1. Неизпълнение на задължението за предоставяне на информация на ИМП, вкл. 

при поискване от ИМП.  

2. При установяване на неправилно отхвърлени от заплащане дейности. 

(2) Финансовата компенсация по ал. 1 се дължи от НЗОК/РЗОК за всяко 

извършено нарушение на договорените задължения, както и за всяка 

неправомерно отхвърлена от заплащане дейност. 

59. Чл.409 да отпадне. 

60. Създава се нов Чл.410а: 

НЗОК/РЗОК заплаща финансова компенсация на ИМП съгласно чл. 402а както 

следва:  

1. За изпълнители на извънболнична медицинска помощ – по 50 лв за всяко 

неизпълнение на договорените дейности, установено чрез писмено искане от 

ИМП и потвърдено чрез вътрешен контрол 

2. За изпълнители на БМП – по ….. за всяко неизпълнение на договорените 

дейности, установено чрез писмено искане от ИМП и потвърдено чрез вътрешен 

контрол 

3. За изпълнители на извънболнична и болнична медицинска помощ – 50 % от 

стойността на неправилно отхвърлената медицинска дейност. 

4. При повторно нарушение финансовата компенсация се дължи в двоен размер. 

61. Създават се нови членове 413а и 413б: 

Член 413а. (1) В случаите, когато РЗОК не изпълни задължението си за 

предоставяне на информация на ИМП, ИМП подава възражение до директора 

на РЗОК.  

(2) Директорът на РЗОК назначава вътрешна проверка и отговаря на 

възражението в срок ТРИ РАБОТНИ дни от получаването му.  

(3) ИМП в срок 7дни от получаване на отговора приема или отхвърля 

резултатите от вътрешната проверка. 

1. В случай , че възражението се приеме за основателно от двете страни, се 

начислява финансова компенсация за неизпълнение на договора в размер 

съгласно чл. 140 а т. 1 и 2 в сроковете на следващия отчетен период.  

2. В случай , че възражението се приеме за неоснователно от двете страни, 

преписката се приключва.  

3. В случай, че страните не постигнат съгласие относно основателността на 

възражението, спорът се прехвърля за решаване в арбитражна комисия.  

(4) Въз основа на решението на арбитражната комисия директорът на РЗОК 

издава заповед за начисляване на компенсация на ИМП или за прекратяване на 

преписката.  

(5) Решението на директора на  РЗОК се обжалва по реда на АПК.  

 



Чл. 413б (1) В случаите, когато длъжностно лице на РЗОК/НЗОК отхвърли от 

заплащане медицинска дейност в месечното известие, ИМП може да подаде 

възражение.  

(2) След извършване на контрол в срок ТРИ РАБОТНИ ДНИ директорът на РЗОК 

издава заповед, с която определя основателност за всяка оспорена дейност и 

размера на финансовата компенсация за всяка неоснователно отхвърлена от 

заплащане дейност.  

(3) За всяка неоснователно отхвърлена дейност се начислява финансова 

компенсация на ИМП по чл. 140а т. 3 в сроковете на следващия отчетен период.  

(4) Заповедта на директора на РЗОК може да бъде обжалвана в арбитражна 

комисия.  

 (5) Въз основа на решението на арбитражната комисия директорът на РЗОК 

издава заповед за начисляване на компенсация на ИМП или за прекратяване на 

преписката.  

(6) Заповедта на директора на  РЗОК се обжалва по реда на АПК. 

62. В чл.414, ал.1 се добавя нова т.3 „Заповеди на директора на РЗОК по чл. 412 а 

и 412 б, по които не е постигнато съгласие между двете страни“. 

63. В допълнителна разпоредба, §1, т.3 думата „нарушителя“ се заменя с израза 

„същия лекар“. 

 

 

От указанията 2017 г.: 

 

За РК – становището на НСОПЛБ, изпратено до МЗ и НЗОК 

 

За санаториално лечение – Да се осигури ресурс на изпълнителите на СИМП по 

физиотерапия относно подготовката за санаториално лечение по КП и да се 

въведе условие за постъпване  в СБР след издаване на направление за 

хоспитализация, независимо от неговия срок/регистър за планова 

хоспитализация/. 

 

Относно извършване на дейности извън работния график – текстът: 

„ Профилактични и диспансерни прегледи могат да се извършват в часовете от 

08.00 до 20.00 в работни дни. При възникнала необходимост от извършване на 

ПП и ДП извън обявения работен график и посочените по-горе часове в работни 

дни, както и в почивни и празнични дни, ИМП уведомява РЗОК по чл.124, ал.2“ 

–  

трябва да влезе в Приложение 12. /алтернатива –да остане старият текст със 

звездичката в приложение 10 от НРД 2015 – дейностите могат да бъдат 

извършвани и извън обявения график/ 

 

Относно Профилактична програма за жени на 30 годишна възраст : 

Да се добави забележка в Приложението за ПП, че МН (бланка МЗ-НЗОК № 3) 

за гинеколог е тип 1. 

 

Да се спазват правилата за комплексно лечение на онкоболни – текстовете от 

указанието - в НРД 
 

 

 

 


