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             Уважаеми  дами и господа, 

 

        Ние, общопрактикуващите лекари в София област, декларираме 

своята солидарност с протеста на нашите колеги от гр. София.  

 Поредицата действия на Парламента, Министерство на 

здравеопазването и НЗОК, с които се въведоха:  

-  административни пречки пред общопрактикуващите лекари да 

извършват медицински дейности съобразно своята 

квалификация,  

- ненужно администриране на дейността,  
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- натоварване на ОПЛ да издават всякакви документи за нуждите 

на всякакви институции – образователни, социални, държавни 

институции, много често без логична обосновка, 

- натоварване със социални дейности за сметка на лекарите, което 

намалява както ефективността на нашата дейност, така и  

нейното финансиране, 

- неадекватно финансиране на дейностите в първичната 

извънболнична медицинска помощ 

- непрекъснато разширяване на пакета здравни дейности, който 

трябва да бъде изпълняван от ОПЛ без адекватно финансово 

обезпечение 

- неспазване на поетите ангажименти от страна на Министерство 

на здравеопазването за изплащане на разликата в 

потребителската такса на пенсионерите 

- липса на какъвто и да е хонорар за извършените в полза на 

пациента дейности по диагностика и лечение на остри 

заболявания, което е над 70 % от дейността на ОПЛ 

 

Всичко това постепенно превръща общопрактикуващия лекар в 

чиновник, издаващ документи, и намалява времето за прегледи, 

оценка на здравното състояние и лечение – медицинската дейност на 

лекаря. Тази тенденция е от години и с всяка следваща промяна в 

нормативната база се задълбочава. Така здравната ни система 

постепенно, но сигурно върви към срив и в момента се „крепи“ само 

благодарение на личните усилия и отговорност на лекарите.  

 

Нашите искания са за ред в здравеопазването, за премахване на 

абсурдните изисквания за безсмислени отчети и загуба на време на 

висококвалифицирани специалисти да правят, например, описи на 

касови бележки: 



1. Намаляване на административните ни дейности и задължения,  

рефлектиращи  негативно на медицинското обслужване на пациентите 

ни – отпадане на медицинските бележки от основния пакет здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Напомняме, че в 15 – 16 лв 

капитационно заплащане годишно и към момента са включени над 150 

дейности, вкл. диагностиката и лечението на острите заболявания.  

2. Отпадане на социалните ни дейности. Премахване на 

категорията лица, освободени от заплащане на потребителска такса за 

сметка на лечебното заведение. Промяна в механизма на 

„освобождаване“ от заплащане на потребителска такса – да се заплаща 

пълният размер на потребителската такса, и за прецизирани категории 

лица, които се нуждаят от социално подпомагане, да се осигури такова 

чрез социалните служби, подобно на подпомагането за пътуване, 

помощни средства, рехабилитация, медикаменти и др.  

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.  Лекарите са единствените стопански субекти в 

нашата страна, натоварени с описване на касови бележки за получени 

от тях суми – вероятно за управлението на страната ни това е най-

важната част от дейността на лекаря. 

4.  Промяна в размера на потребителската такса и възстановяване 

на връзката с минималната работна заплата, както беше при старта на 

реформата в здравеопазването.  

5. По отношение на изискването  за 24-часово 

разположение  акцентираме върху становището на НСОПЛБ по наредба 

2, изпратено до МЗ, НЗОК и МЕДИИТЕ, а именно - средствата за 

осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително 

здравноосигурените лица извън обявения работен график на 

практиката на ОПЛ, оценено на човек на капитационен принцип, да 

бъдат извадени от бюджета на ПИМП и да се разпределят по преценка 



на МЗ и НЗОК между тези лечебни заведения и структури, които заявят 

готовност да поемат този ангажимент. 

За всички гореупоменати точки сме готови на диалог в разумен срок, 

като запазваме правото си на всякакъв вид разрешени от закона 

действия в т.ч. и ефективен протест. 
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