
ПИМП, ОБЩА МЕДИЦИНА.
Същност, основни понятия, цели, функции, 

начини на финансиране.
Специализация по обща медицина. 

Нормативна уредба. 

Доц. д-р Любомир Киров, дм

Председател на НСОПЛБ

Преподавател в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“

ОПЛ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ                                           
ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ЧЛЕН НА EUROPEAN GENERAL PRACTICE RESEARCH NETWORK (EGPRN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс: 02/ 868 28 94,

Моб:. 0886 614 589 e-mail: nsoplb@gmail.com http://www.nsoplb.com

mailto:nsoplb@gmail.com
http://www.nsoplb.com/


• Извън болнична помощ: медицински и непряко медицински 

дейности, извършвани извън болничните ЛЗ

(ПИМП, СИМП, СП…)

• Първична медицинска помощ: дейности, които се извършват 

при „първи контакт ” на човека със системата, болен или здрав

(ПИМП-ОПЛ и СП).

• Обща медицина- наука и специалност, които се прилагат в 

Общата медицинска практика (ПИМП) от ОПЛ



ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА (ОМП)

Съвкупност от медицински и немедицински дейности за  

болните и здравите, които предварително са избрали 

ОПЛ, който е…

специалист по обща медицина, подпомогнат от екип от 

сътрудници.

Избралите го пациенти в преобладаващия брой случаи 

започват и завършват медицинската помощ при него.



ЦЕЛИ

Непосредствена

• диагноза, лечение, проследяване на състоянието 

(остри и хронични заболявания)

• профилактика (общо)

Крайна

• да подобрява, подържа, предпазва здравето и да 

възстановява загубеното здраве на пациентите.



• Не се ограничава с определен тип здравен проблем 

(обхватност).

• Пациентът определя проблема, ОПЛ го решава или 

прецизира.

• „Съжалявам, но болестта ви не е в моето поле на действие.“

• Широки знания и умения до определено ниво на 

компетентност.

Принципи на ОМ



Принципи на ОМ

НЕПРЕКЪСНАТОСТ≠НЕПРЕКЪСНАТ, БЕЗОТКАЗЕН ДОСТЪП ПО 

ВСЯКО ВРЕМЕ (24/7/365)

ОМ е медицина на взаимоотношенията.

Обвързването е налице, когато човекът е здрав, още преди да се 

прояви някакъв проблем и не приключва с диагнозата и 

лечението на болестта

(лечима или не).





GATEKEEPER???
ДОСТЪП???

Първичната медицинска
помощ е лесно достъпна, 

има чакащи, но няма
списъци с чакащи и има

сравнително кратко 
разстояние за пътуване

до заведение за 
първична помощ. 



Субективни, непрофесионални. 
Не са детерминанта за 
достатъчност. Достъп до 
МП≠достъп до интернет.

Професионална, компетентна 
преценка от ОПЛ. Нормативна 
и комуникационна подкрепа 
от институциите.

Национална здравна 
политика (управление и 

финансиране) влияят 
ефективността. Какво, 

доколко, как?



Първичната медицинска
помощ е лесно достъпна, 

има чакащи, но няма
списъци с чакащи и има

сравнително кратко 
разстояние за пътуване

до заведение за 
първична помощ. 

ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ НАШ ИЗБОР ОБЩОМЕДИЦИНСКИЯТ МОДЕЛ?



ФИНАНСИРАНЕ



29%

18%

5 ПЪТИ ПО-МАЛКО СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

КАКВО ИМАМЕ И КАКВО ОЧАКВАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ С ТОВА ФИНАНСИРАНЕ?



РЕАЛНОСТ „ПЛЮС“

• Липса на бюджет за 2023 (преходна).

• ≈ 1 000 000 здравнонеосигурени или ≈ 360 млн.лв./год. (перманентна)

• Непълна здравноосигурителна вноска за големи групи от населението- ??? 

млн.лв.год. (чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване) (дългодействаща)



ФИНАНСИРАНЕ (смесен тип)

• Капитация (не са подарени пари)

Заплащане за т. нар. непредвидими, нерегулируеми дейности, които включеното в 

листата на ОПЛ здравноосигурено лице може да ползва при необходимост.

• Дейности (условно)

Заплащане за т. нар. предвидими, прогнозируеми и регулируеми дейности -

профилактични прегледи на деца и възрастни, имунизации, грижа за болни с 

хронични заболявания (диспансеризация).

• Потребителска такса

Ограничаващ потреблението и съфинансиращ ефект



2022

КАПИТАЦИЯ 45%

ДЕЙНОСТ 55%

ПРЕГЛЕДИ БРОЙ БЮДЖЕТ Ср. стойност 
(лв.)

КАПИТАЦИЯ 20млн. 165млн. 8,25

ДЕЙНОСТ 10млн. 198млн. 19,8

Общо 30 363млн. 12,1



Дейности, 
към които насочва

ОПЛ

Дейности,
извършвани 

От ОПЛ

Повече възможности
за диагностика, 

обезпечени
финансово

Повече възможности за 
диагностика и 

определяне на лечение, 
обезпечени финансово, 

минимум бумащина

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПИМП



ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПИМП

• Оптимизиране, улесняване на процеса (промяна на съотношението време 

админстриране/клинична дейност; свобода на управление на практиките, 

време за отдих, заместване и др.)

• Правилно разбиране за е-здравеопазване и телемедицина

• Иницииране на пациента

• Надграждане без рушене

• Подмладяване/приемственост



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОМ

• Самостоятелна наредба или раздел в наредбата за специализация

• Опростена и улеснена акредитация на обучителни практики и зачисляване 

на специализанти

• Държавна поръчка (план за 10 години)

• Промяна в програмата за специализация



БП 1-5%

Конс. 5-10%

ОПЛ 90-95%
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