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ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ НА ПРОМЕНИТЕ В НРД 2020-23 
15.12.2019 Г. 

 

Текстът на жълт фон означава да отпадне.  

Текстът на зелен фон означава да се добави. 
 

Първи проблем 

 

Чл. 22. (1) Директорът на РЗОК от името и за сметка на НЗОК сключва договори за 

оказване на медицинска помощ с лечебни и здравни заведения, които: 
 

1. имат регистриран в ИАМН/РЗИ адрес, на който се осъществява дейността, намиращ 

се на територията, обслужвана от съответната РЗОК - за лечебните заведения за 

извънболнична медицинска помощ.  ДОБАВЕН ТЕКСТ: ИМП от ПИМП с 

разкрити кабинети на втори или следващ адрес на дейност на територията на 

РЗИ, различна от територията на първият адрес, сключват един договор с НЗОК 

за всички кабинети, чрез директора на РЗОК, на чиято територия е първият 

кабинет. 
 

2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните 

заведения за БП, лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 ЗЛЗ с разкрити легла и 

здравните заведения. 

 

(2) Лечебните заведения за извънболнична помощ сключват договори с НЗОК за 

оказване на медицинска помощ на регистриран по реда на наредбата по чл. 41, ал. 4 и 5 ЗЛЗ 

втори или следващ адрес на дейност на територията на РЗИ, различна от РЗИ по 

първоначалната регистрация, чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат 

месторазположение съответните адреси.  
 

(3) Лечебните заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3а и 3б ЗЛЗ, в чиито разрешения за дейност, 

издадени по реда на чл. 46 ЗЛЗ, са посочени повече от един адрес за осъществяване на 

лечебната дейност и съответните структури са разположени на териториите на различни 

РЗОК, могат да сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ чрез 

директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение съответните адреси. 

 

(4) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ и „Специализирани болници за 

рехабилитация - НК“ - ЕАД, сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ от 

своите териториални поделения, респ. филиали, чрез директорите на РЗОК, на чиято 

територия имат месторазположение поделенията (филиалите). 

 

(5) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със 

съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част. 

 

Мотиви: Смисълът на предложеното допълнение е да бъде регламентирано и улеснено 

откриването на ЛЗ за ПИМП, с цел да бъде подобрен достъпа на пациентите до медицинска 

помощ, особено в районите, в които има недостиг на ОПЛ. Има населени места, които са 

близко разположени, но са в различни области. Тъй като това са крайните населени места в 
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областите, там често няма разкрити ЛЗ за ПИМП и тези пациенти, когато са болни 

трябва да пътуват от едно населено място до друго, за да получат медицинска помощ. 

Областните граници не са държавни граници и наличието на ограничения за дейност в 

различни области е неуместно. Нормативно не би трябвало да съществува пречка един ОПЛ 

да разкрие кабинети в населени места в различни области, защото ОПЛ регистрира кабинет 

не в регионалната РЗИ, а в националната Изпълнителна агенция Медицински надзор, както и 

ОПЛ сключва договор не с регионалната РЗОК, а с националната НЗОК, а пациентите имат 

право да избират ОПЛ на територията не само на една област, а на територията на 

цялата страна. 

 

Втори проблем 

 

Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на 

лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно 

наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на 

издадените рецептурни бланки. 

 

(2) Не се допуска предписване от изпълнител на ПИМП и/или от лекар от СИМП на 

повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код). 
 

           НОВ ТЕКСТ ЗА АЛ. 3 (3) Предписването на лекарствени продукти може да се 

извърши след изтичане на срока на валидност на предходната рецептурна бланка МЗ-НЗОК 

№5 и рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А съгласно чл.30, ал. 1 на Наредба №4. Не се допуска 

отпускането на лекарствените продукти преди изтичане на продължителността  на лечение на 

медикамента с най-малката продължителност на лечение, посочено в рецептурна бланка МЗ-

НЗОК №5 и отрязъците на рецептурна бланка МЗ-НЗОК№5а. При изписани лекарствени 

продукти с различна продължителност на лечение, отпускането се съобразява с лекарството с 

най-малката продължителност на лечение.  

(4) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ предписване на една и съща рецептурна 

бланка, респективно отрязък, на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 

за специални медицински цели. 

 

(5) Лекарствени продукти с ниво на реимбурсиране 100% ДА ОТПАДНЕ: и такива, 

реимбурсирани частично (25%, 50% и 75%) се предписват на отделни рецептурни бланки, 

независимо от ползвания образец. 
 

(6) Предписаните с един протокол лекарствени продукти се предписват с една 

рецептурна бланка. Това правило се прилага и в случаите, когато с един протокол са 

предписани медицински изделия, както и диетични храни за специални медицински цели. 

 

(7) При предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели за домашно лечение, назначени с протокол, ОПЛ и лекарят 

специалист не могат да предписват ЛП, МИ и ДХСМЦ в количества, надвишаващи 

определените дневна, седмична, месечна доза и общо количество за срока на действие на 

протокола. 
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(8) Не се допуска предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, в случаите, в които рецептурната книжка за 

съответните диагнози (МКБ кодове) не е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат), 

както и след датата, на която в рецептурната книжка е отбелязано от РЗОК, че съответния 

МКБ код е прекратен. 

 

(9) На една рецептурна бланка могат да се предписват до три лекарствени продукта, 

свързани с лечението на до три различни заболявания, а на един протокол – един лекарствени 

продукт в до три дозови единици за едно заболяване. 

 

Чл. 52. (1) Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за 

домашно лечение на територията на страната се предписват на отделна рецептурна бланка при 

спазване на изискванията, посочени в списъка по чл. 38, ал. 1 или списъка по чл. 39, ал. 1, 

както и в указанията по тяхното прилагане. 
 

(2) /НОВА/ Не се допуска едновременно предписване от изпълнител на ПИМП 

и/или от лекар от СИМП на медицински изделия и/или диетични храни за специални 

медицински цели за домашно лечение на територията на страната за едно заболяване 

(един МКБ код), както и дублиране на предписанията в рамките на валидност на 

рецептата, ДА ОТПАДНЕ: респективно на отделните отрязъци, съгласно Наредба № 4 от 

2009 г. 
 

  Предложените от НЗОК текстове в чл. 49 и в чл. 67 ограничават правото на лекарите да 

лекуваме хронично болните съгласно ръководствата за поведение, ще доведат до повишени 

разходи на болните за изписване на рецепти и закупуване на лекарства. Като резултат 

контролът на хроничните заболявания ще се влоши, за част от хората – необратимо.  

         Мотиви:  Съгласно предлаганите от НЗОК промени в чл. 49 и чл. 67 се ограничава 

възможността гражданите на България да получат адекватно лечение за хроничните си 

заболявания, частично заплатено от осигурителния фонд.  Това означава, че тежки 

заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност, по-тежките форми на хипертония, ще 

трябва да закупуват по-голямата част от необходимите им медикаменти на свободни цени.  

Съвременните ръководства за поведение препоръчват включване на медикаменти от 

различни групи, действащи на различни нива, с цел да се постигне максимално добър контрол 

на заболяването и да се отложи максимално развитието на усложнения. 

Нещо повече, съгласно чл. 52 за рецепти болните хора ще трябва да ни посещават 

няколко пъти в месеца, защото се отнема съществуващата сега възможност на една 

рецепта или един отрязък да се изпишат лекарства за повече от 30 дни, които да се 

компенсират при следващото изписване. Например ако лекарството е за 20 дни, не можем 

да изпишем на тримесечна рецепта 2-1-2 опаковки (което е възможно по наредба 4). В този 

случай пациентът трябва да идва за рецепта тогава, когато свърши всички изписани 

медикаменти, т.е. на 40-ия ден в нашия пример, а другите лекарства , които са за 28 или 30 

дни да си ги купува на свободна продажба. Често поради различния брой таблетки в 

опаковка за различните лекарства, те се изчерпват за 28, 30, 33, 40 или 50 дни, което 
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принуждава тежко болен пациент или да си ги купува  на свободна продажба, или се оказва 

изтезаван да посещава лекаря си три четири пъти в месеца за изписване на лекарствата с 

различен срок и съответно да отива в аптеката три четири пъти в месеца, за да си ги 

получава. 

 

Трети проблем 
 

Чл. 56. След утвърждаване по съответния ред и заверяване на протокола в РЗОК данните 

от него се пренасят върху „Рецептурната бланка“ (МЗ-НЗОК) от изпълнител на ПИМП или 

специалиста по профила на заболяването, ДА СЕ ДОБАВИ до установяване на друг ред за 

работа с предписаните медикаменти с протокол. 
 

ДА ОТПАДНЕ Чл. 64. (1) След утвърждаване по съответния ред и заверяване на 

протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху „Рецептурната бланка“ (МЗ-НЗОК) от 

лекаря от ПИМП или лекаря от СИМП - специалист по профила на заболяването, съгласно 

изискванията по чл. 58. 
 

(2) Не се допуска издаването на рецептурна бланка (МЗ-НЗОК), с която се предписва 

терапия, назаначена с протокол: 

1. едновременно от ОПЛ и специалист за един и същи период на лечение; 
2. извън срока на валидност на протокола; 

3. при неспазване на утвърдената схема на лечение в протокола. 
 

Чл. 65. (1) ДА ОТПАДНЕ /Рецептите,/ ДА СЕ ДОБАВИ Протоколите, с които са 

предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества, се 

изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и находящи се на територията на областта 

по местоиздаване на рецептата. 
 

(2) ДА ОТПАДНЕ /Рецептите,/ ДА СЕ ДОБАВИ Протоколите, с които са предписани 

лекарствени продукти за хронични заболявания, лекарствени продукти от групи IА, IВ и IС, 

както и всички останали лекарствени продукти извън посочените в ал. 1, и ДА ОТПАДНЕ 

/рецептите/, ДА СЕ ДОБАВИ протоколите,, с които са предписани медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор 

с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избора на изпълнител на ПИМП от 

ЗОЛ. 
 

Чл. 66. ДА ОТПАДНЕ /Рецептурните бланки и/ Протоколите имат срок на валидност, 

установен в Наредба № 4 от 2009 г. 

 

Мотиви: Логиката на предложените промени е лекарствата по протокол да се 

отпускат от аптеката въз основа на протокола без да е необходима рецепта. Това е 

нормативно допустимо, защото в Наредба№ 4 от 4 март 2009г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти в чл. 24 ал. 1 ясно е написано, че 

лекарствата се предписват ИЛИ по рецепта ИЛИ по протокол т.е. възможно е по всеки 

един от двата начина, без да се налага да се дублират предписанията и по двата начина 

едновременно.  /Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2019 г., в сила от 
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01.01.2020 г.) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК 

за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по 

приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или за 

тях се издава протокол (образец по приложение № 8) при условия и ред, определени в 

националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО./   

  Рецептата и протокола съдържат еднакви атрибути и е ненужно написаното в 

протокола да се дублира и в рецепта. Безсмислено е. Затруднява се излишно пациента да 

пътува от областният град където е РЗОК, от която си получава протокола, до населеното 

място където живее при своят ОПЛ, за да препише ОПЛ от протокола в рецепта точно 

същата информация, която вече я има написана в протокола и след това пациентът отново 

да пътува до най-близкият град, за да си вземе лекарствата от аптека работеща с 

протоколи, защото в малките населени места аптеките нямат капацитет да работят с 

лекарства по протокол. Пациентите ползващи лекарства по протокол са тежко болни, и за 

тях е истинско мъчение пътуването от селото до града или от малкият до големият град, 

за им се преписва една и съща информация в два отделни и нормативно еднакво валидни 

документа.  
На гърба на протокола аптеката отбелязва точно същите данни, които отбелязва и в 

рецептата. За отпуснатите лекарства по протокол, аптеката може да се отчита към 

НЗОК или електронно, или хартиено, използвайки копие от протокола, заверено от нея с 

„Вярно с оригинала“. НЗОК/РЗОК може преди заплащането лесно да провери 

достоверността на копието, защото при нея се намира подробната информация за 

издаденият протокол. 

 

Четвърти проблем 

 

Чл. 67. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и 

отпуснатите на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно 

лечение на територията на страната по ред, начин и в срокове, определени в Наредба № 10 от 

2009 г. и сключените договори с притежатели на разрешение за извършване на търговия на 

дребно с лекарствени продукти в аптека. 
 

(2) За един и същ период на лекарствена терапия НЗОК заплаща до три лекарствени 

продукта,  ДА ОТПАДНЕ :/ принадлежащи към до две основни терапевтични групи,/ 

предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на 

предписанията, вида и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани.  
 

 ДА ОТПАДНЕ ЦЯЛАТА АЛ. (3) Ограничението по ал. 2 се прилага и спрямо 

комбинираните лекарствени продукти. 

 

Мотиви: Целта на промяната е да се синхронизира чл. 67 с вече променения чл 49. 
 
 

Пети проблем 

 

Чл. 139. (1) Общопрактикуващите лекари обявяват в амбулаторията на място, достъпно 

за ЗОЛ, своя месечен график съгласно приложение № 9, който съдържа часове: 
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1. за амбулаторен прием; 
2. за домашни посещения; 
3. за промотивна и профилактична дейност; 
4. за работа по програма „Майчино здравеопазване“; 

5. за работа по програма „Детско здравеопазване“. 
 

(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за консултация и за домашни посещения - 

телефон на практиката или мобилен телефон. В графика се посочва и заместник на избрания 

ОПЛ за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото 

местоположение, телефон и други начини за контакт, а също и местонахождението, телефонът 

и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи 

медицинска помощ на пациентите извън графика на ОПЛ. 
 

(3) Извън графика по ал. 2 в случаите, в които ОПЛ не може да изпълнява лично 

задълженията си, същият поставя на видно и общодостъпно място в амбулаторията си 

съобщение за срока на своето отсъствие, както и имената на заместника, неговото 

местонахождение, телефон и други начини за контакт.  
 

(4) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗОЛ в повече от едно населено място, графикът по 

ал. 1 се изготвя за всяко населено място поотделно, в т. ч. и за всеки нает лекар в практиката. 
 

          НОВА (5) ОПЛ могат да извършват дейности и извън работния график, включени в 

Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, в 

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

профилактични и диспансерни прегледи извън обявения работен график и извън посочените 

по горе часове в работни дни, ИМП уведомява РЗОК по реда на чл. 122, ал. 2 от НРД 2020-23 

за медицинските дейности. 
 

         Мотиви: Този текст съществуваше в НРД до 2016г., като през 2016г. по неясни за нас 

причини, изчезна от НРД и всяка година се издава в допълнително съвместно указание на 

БЛС и НЗОК. Възможността ОПЛ да извършват дейността си извън графика обявен при 

сключването на индивидуалният договор, е необходима, с цел извършване на повече 

профилактични и диспансерни прегледи, което води до ранно откриване на заболявания и 

предпазване от усложнения при вече настъпили заболявания. В необходимостта от 

извършването на профилактични и диспансерни прегледи и облекчаването на достъпа на 

пациентите до тези прегледи сме убедени всички : МЗ, НЗОК, БЛС и НСОПЛБ. Тази реална 

необходимост прави невъзможно отсъствието на текста и след като го няма в НРД се 

издава ежегодно в допълнително указание. Предлагаме, щом трябва да съществува, вместо 

да се издава ежегодно в допълнително указание, да бъде вписан в НРД където му е мястото 

със същият текст, който е в указанието.  

 

 

Шести проблем 

 

Чл. 170. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности 

съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са критерии за 

качество и достъпност на процеса и критерии за качество и достъпност на резултата. 
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(2) Критериите за качество и достъпност на процеса са: 

1. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. и формиране на групи от 

лица с рискови фактори за развитие на заболяване; 

степен на обхващане - не по-малко от 33 % от подлежащите; 

2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“; 

степен на обхващане - не по-малко от 80 % от подлежащите; 

3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ по профилактика за проследяване на 

здравословното състояние на лица на възраст от 0 до 18 години; 

степен на обхващане - не по-малко от 83 %;  

3. срочност на извършване на първия преглед на новородено - до 24 часа след 

изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните 

настойници на лекар на детето; при липса на избран лекар до 24-тия час след 

изписването първият преглед се извършва до 24 часа след избора. 

 

ДА ОТПАДНЕ: 5. минимална продължителност на профилактичен преглед, 

включително и формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболявания и 

попълването на „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“ - десет 

минути; 
 

ДА ОТПАДНЕ: 6. минимална продължителност на диспансерен преглед, включително и 

извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации - 

десет минути. 
 

Мотиви:  Фиксираната продължителност на прегледа не може да бъде критерий за 

качество и в никакъв случай не трябва да бъде ограничаван лекаря и пациента във времето, 

което им е необходимо да проведат консултация един с друг.  

Всеки пациент изисква различно време за провеждане на прегледа и командно-

административното регулиране на времето на общуване между лекаря и пациента пречи на 

оказването на качествена медицинска помощ. Този анахронизъм от диктаторските времена 

в здравеопазването възпрепятства лекаря да помага на пациента.  
С цел избягване на опашка от чакащи в чакалнята и оказване на по-достъпна 

медицинска помощ, в повечето случаи провеждането на профилактичният преглед протича 

на няколко етапа /изследване на урина, извършване на ЕКГ, антропометрия, преглед на 

пациента/, а генерирането на амбулаторен лист с дата и час и вписването в софтуера се 

прави след приключване на тези етапи. При участието на няколко сътрудници за 

извършването на всеки от етапите се получава едновременно обслужване на няколко 

пациента.  
Проблем възниква и когато един ОПЛ от индивидуална практика работи едновременно 

с нает лекар в отделни кабинети, като двамата ползват един софтуер от сървърно 

устройство и генерират номера и часове от един и същи софтуер, независимо един от друг. 

Когато при титуляра влезе пациент в 14.30 при наетият лекар също влиза пациент в 14.31. 

Тогава в софтуера се отбелязва преглед с продължителност една минута, но тъй като 

пациентите се преглеждат в отделни кабинети от двама лекари по едно и също време 

продължителността на прегледите естествено е много повече от една минута. 

Следователно т. н критерий за качество от 10 минути на преглед не е действителен и не е 

реално приложим. 
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Седми проблем 

 

Чл. 181. (1) Заплащането по чл. 179, ал. 1, т. 2 се дължи: 
 

1. за извършен профилактичен преглед при лица на възраст от 0 до 18 години съгласно 

изискванията на Наредба № 8 от 2016 г.; 
2. за извършена задължителна планова имунизация или реимунизация (в т. ч. проба 

Манту) съгласно Имунизационния календар на лице на възраст от 0 до 18 години, като общият 

брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава максималния брой. 
 

(2) Дейността по чл. 179, ал. 1, т. 2 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК 

формат за извършената дейност, отразена в амбулаторните листове. 
 

ДА ОТПАДНЕ : (3) Не подлежи на заплащане отчетен профилактичен преглед на 

ЗОЛ, обърнал се към ОПЛ по повод на остро заболяване. 
 

Чл. 184. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по чл. 179, ал. 1, т. 5 и 6: 
1. един годишен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години съгласно приложения № 

2, 3 и 4 към Наредба № 8 и приложение № 12; 

2. за извършена задължителна имунизация и реимунизация съгласно Имунизационния 

календар. 
 

(2) Общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава 

максималния брой съгласно ал. 1, т. 2. 
 

(3) Дейността по чл. 179, ал. 1, т. 5 и 6 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК 

формат за извършената дейност, отразена в амбулаторни листове, и електронен отчет на 

„Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“. Отчитането на „Карта за 

оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“ се допуска и в месеца, следващ 

месеца на отчитане на профилактичния преглед по ал. 1, т. 1 на съответното ЗОЛ. 
 

(4) „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“ се отчита 

задължително, включително и когато ЗОЛ не предостави резултати от извършените 

изследвания. Случаите, при които резултатите от извършените изследвания не са 

предоставени от ЗОЛ, респ. не са отразени от ОПЛ в картата, не са основание за отказ от 

заплащане на профилактичния преглед по ал. 1, т. 1. 
 

ДА ОТПАДНЕ : (5) Не подлежи на заплащане отчетен профилактичен преглед на 

ЗОЛ, обърнал се към ОПЛ по повод на остро заболяване. 
 

Мотиви: НЗОК  е предложила промени в чл.181 и чл.184 затрудняващи извършването на 

профилактични прегледи с изискването да не се извършва профилактичен преглед на пациент 

с остро заболяване. Това изискване е неприемливо, защото затруднява профилактирането на 

младите активно работещи хора.  
 

Въпросните нови алинеи 3 на чл.181 и ал.5 на чл. 184 предложени от НЗОК,  са 

несъвместими със стратегическата цел на МЗ за засилване на профилактиката.  
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Най-нуждаещи от профилактика са младите  пациенти без хронични заболявания, а те 

посещават ОПЛ само по повод на остро заболяване. Идвайки по този повод,  най-често, им 

се извършва профилактичен преглед. Тъй като са активно работещи хора те нямат 

възможност да посетят семейния си лекар когато са здрави, за да си направят 

профилактичен преглед, защото тогава трябва да работят и да изкарват пари, с които да 

плащат здравни осигуровки. Именно с техните здравни осигуровки са 2/3 от всички здравни 

осигуровки, а с парите от техните данъци, МФ плаща здравните осигуровки на  деца, хора в 

пенсионна възраст и държавни служители - т. е тези хора издържат здравеопазването в 

България.  
 

Да се забрани провеждането на профилактичен преглед при посещение по повод на 

остро заболяване, означава да лишим от профилактичен преглед хората издържащи 

здравеопазването в България. 
 

Осми проблем 
 

Чл. 263. (1) Общопрактикуващи лекари със специалност, различна от „Обща медицина“, могат 

да сключват договор за оказване на медицинска помощ в центрове за спешна медицинска 

помощ. 

 

(2) Общопрактикуващи лекари със специалност, различна от „Обща медицина“, могат да 

сключват договор с лечебни заведения за болнична помощ за оказване на медицинска помощ 

по тази специалност. 

 

(3) Общопрактикуващи лекари, които притежават специалност само „Обща медицина“, могат 

да сключват договор с лечебни заведения за болнична помощ за оказване на медицинска 

помощ само в отделение по „Вътрешни болести“. 

 

(4) Общопрактикуващите лекари по ал. 2 и 3 ДА ОТПАДНЕ / не / се посочват в приложение 

№ 1А към договора на лечебното заведение с РЗОК. 

 

Мотиви: Осигуряването на възможност ОПЛ работещи и в болница, да се посочват в 

Приложение 1А към договорите на лечебните заведения за болнична помощ, ще подпомогне 

кадрово най-вече общинските болнични заведения намиращи се в малки областни градове, 

които изпитват силен недостиг на лекари, за да осъществяват дейността си. Не е логично 

новозавършилите лекари без специалност да бъдат посочвани в приложението, а ОПЛ с по 

няколко специалности да не бъдат посочвани.  
 

Девети проблем 

 

СТАР ТЕКСТ § 18. При осигурена техническа възможност изпълнителите на 

медицинска помощ подават в електронен вид в определен от НЗОК формат данни за 

формиране на съдържанието на национални регистри: Регистър на ражданията, Регистър на 

пациентите с установен захарен диабет, Национален раков регистър, Национален регистър по 

инвазивна кардиология и Регистър на лица с психични заболявания. 
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НОВ ТЕКСТ НА  § 18   съобразен с „АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА 
ПО ПРОЕКТ „Разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, 

здравноинформационни стандарти, идентификация, автентикация и базова 

функционалност на ядрото на НЗИС““  

 

   § 18. НОВ ТЕКСТ „При осигурена техническа възможност и при въведена в 

експлоатация НЗИС/ЕМД  изпълнителите на медицинска помощ генерират  и изпращат 

в НЗИС/ЕМД само първични медицински документи : Амбулаторен лист, Направление, 

Рецепта, Епикриза и резултат от изследване.  Клиничните регистри извличат 

необходимите им данни от НЗИС/ЕМД, без да изискват от ИМП допълнително подаване 

на данни към клиничните регистри.” 
 

 Мотиви: Предложеният от НЗОК текст в параграф 18 от преходни и заключителни 

разпоредби, ще доведе до спиране на диагностично-лечебната дейност от страна на 

лекарите и до ангажиране на цялото им работно време с изготвянето на статистически 

справки и отчети. Събирането на информация за националните регистри може да се 

осъществи реално само при  въведена в експлоатация НЗИС/ЕМД.   

        В „АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТАПО ПРОЕКТ „Разработване и 

въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравноинформационни стандарти, 

идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС““  ясно е  

посочено, че ОПЛ/ИМП подават данни само към НЗИС/ЕМД, а останалите участници 

черпят данни от НЗИС/ЕМД, без да губят времето на ОПЛ/ИМП с несвойствени за тях 

статистически дейности. Ролята на ОПЛ, а и на другите лекари  в системата на 

здравеопазването е да оползотворяват работното си време в дейности  по  превенция, 

профилактика, диагностика и лечение, а не да го прахосват в подаване на данни за нуждите 

на статистическите служби.  Всяко натоварване на лекарите с несвойствени за тях 

статистически дейности, отнема от времето, което могат да отделят на пациентите и 

така затруднява не само достъпа на пациентите до медицинска помощ, но и влошава 

качеството и количеството на реално оказваната медицинска помощ.  

       В  изграждащата се Национална здравна информационна система е предвиден 

алгоритъма, който посочваме като нов текст на параграф18 : всички ИМП подават 

данни към НЗИС, а регистрите черпят информация от НЗИС. Това е логичният път на 

информационния поток. При всеки ИМП има само частица от информацията необходима за 

пълноценното формиране на регистрите. Цялостната информация се намира единствено в 

НЗИС. Поради тази причина черпейки информация от НЗИС регистрите ще съдържат 

цялата достоверна информация, която им е необходима. Предложеният от НЗОК вариант 

всеки ИМП да подава информация в регистрите ще доведе до попълване на регистрите с 

непълна и само частично достоверна информация, което ще обезсмисли съществуването на 

клиничните регистри и допълнително ще лиши пациентите от необходимата им медицинска 

помощ, тъй като техните лекари ще попълват регистри вместо да преглеждат. 

 

 

 

 

          15.12.2019 г.                                             УС на НСОПЛБ 
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