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Изх. № 26 / 24.06.2022 г. 

 

ДО: 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 

ДО: 

Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 

КОПИЕ ДО: 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БЛС 

 

 

 

Уважаеми д-р Маджаров, д-р Брънзалов, колеги, 

„Методиката за неблагоприятните практики“ определя критериите по които се 

приема една практика дали е такава или не. Чрез нея се остойностява „цената“ на една 

точка. Точките и сумите за тях са изведени в „Списък с населени места с регистрирани в 

ИАМН/РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична 

извънболнична медицинска помощ и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП) в сила от 01.01.2020 г.“ 

 

• В края на таблицата е написано: 

  Стойността на една точка е в размер на  65,00 лева. 

 

• В бюджета част ПИМП  за 2020 и 2021г  е написано: 

Неблагоприятни условия  5 000 000 лв. стойност за периода 

• В Анекса(2022) в чл.174б в последния ред на таблицата(с актуализираните 

цени в ПИМП) пише: 

Неблагоприятни условия по чл. 185 – 5 531 413 лв. стойност за периода (около 10% е 

увеличението) 
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Считаме, че би трябвало, съобразно таблицата да се умножат цените за съответната 

практика и в тези дебитни известия следваше да се получат добавките за всеки месец от 

началото на годината. 

В сегашния случай на „забравяне“ практиките пак ще трябва да пишат дебитни 

известия. 

В справката са използвани материали от сайта на НЗОК: 

1. ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, 

бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 

2020 г.) 

2. Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

3. Списък с населени места с регистрирани в ИАМН/РЗИ адрес/и с 

неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична 

медицинска помощ и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, заплащани 

от НЗОК на изпълнители на ПИМП) в сила от 01.01.2020 г. 

 

 

 

София       Д-р Румен Алексов 

24. 06. 2022 г.      Секретар на НСОПЛБ 

 

        Доц. д-р Любомир Киров, дм 

        Председател на НСОПЛБ 
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