
   

             
Изх.№ 165/04.04.2016г.

ДО
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

Във връзка с публикуваното Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 год. на 
НС на НЗОК, настояваме за писмен отговор на следните наши въпроси, които са от 
съществено значение за работата на българските лекари по изпълнение на договорите с 
НЗОК за 2016 година:

1.Как ще бъде приложена на практика т.2 от ал.2 на чл.4 от Решението? 
(Чл. 4. (2) Когато здравноосигурените лица не са удовлетворени от медицинските 
дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, те имат право да подават жалби 
пред директора на съответната РЗОК. В жалбата се описват причините и се посочва 
най-малко едно от следните основания: 2. качество на медицинската помощ, което не 
съответства на критериите за качество, определени в НРД;)

2.Важат ли критериите за достътъчност или недостатъчност и за 
изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, и ако отговора е „да” по 
какви критерии ще се сключват/отказват договори с изпълнители, заявили 
желание за сключване на договори?
(Чл. 19. (1) Когато въз основа на оценка на потребностите и установена 

недостатъчност съгласно Национална здравна карта е налице потребност от 
медицинска помощ, директорът на РЗОК може да сключва договор/допълнително 
споразумение и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни заведения, които 
отговарят на изискванията на закона, НРД за медицинските дейности за 2015 г. и 
Решението. (2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК сключва договори или издава 
мотивирани откази за сключване на договори в срок от 30 дни от подаването на 
документите. При установяване на непълнота на представените документи се прилага 
чл. 18, ал. 2.

3.Как обемите ще станат част от индивидулните договори с изпълнителите 
на медицинска помощ: в самия текст, в Приложение №2 за ЛЗ за БМП или чрез 
друго Приложение? Как и на каква база ще бъдат определяни обемите за всяко ЛЗ 
за БМП и за всяко ЛЗ за доболнична медицинска помощ? 

БЛС настоява предварително публично да бъдат представени Правилата за 
условията и реда за прилагане на ал.1 и 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016г.,
преди приемането им от НС на НЗОК.
(Чл. 20. (1) Типовите договори/допълнителни споразумения с ИМП се утвърждават от 
управителя на НЗОК. (3) Обемите и цените на медицински дейности, установени в 
Решението, са част от съдържанието на типовите договори/допълнителни 
споразумения. 
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(4) Неразделна част към договорите с изпълнителите на медицинска помощ 
представляват: 
1. протоколи за брой на назначаваните специализирани медицински дейности и 
стойност на назначаваните медико-диагностични дейности – за изпълнителите на 
ПИМП и СИМП, определени по реда на ЗБНЗОК за 2016 г. от НС на НЗОК; 
2. приложения за стойности и обеми на дейностите в БМП и стойности на 
медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени 
заболявания в условията на БМП.)

3.По какъв начин ще се предоставя информация на пациента по 
изпълнение на ал.6 от чл.27 от Решението, с какъв документ ще се доказва 
изпълнението на това изискване?
(Чл.27 (6) В случаите на предписване на лекарствен продукт лекарят е длъжен да 
информира пациента ЗОЛ и относно това дали той се заплаща напълно или частично от 
НЗОК, както и дали има лекарствени продукти със същото международно непатентно 
наименование с по-ниска цена,заплащана частично или напълно от НЗОК)

4. Защо в чл.45, ал.3 е останало изискването за представяне на договор, при 
положение, че в последната редакция на Наредбата за опредяляне на основния 
пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (Наредба № 2 от 
2016 г.) е данено прави на изпълнителите на ПИМП да осигурят достъп до 
медицинска помощ и по телефона?
(Чл.45. (3) Към заявлението по ал. 1 изпълнителите на първична извънболнична 
медицинска помощ подават и договор по чл. 12, ал. 1, в случай че е налице промяна в 
начина, по който осигуряват достъп до медицинска помощ извън обявения си работен 
график на ЗОЛ съгласно Наредба № 2 от 2016 г.)

5. Във връзка с прилагане на чл.65, ал.3 в извънболничната медицинска 
помощ и чл.199, ал.3 в болничната медицинска помощ, моля да се представят 
публично  Правилата за условията и реда за прилагане на ал.1 и 2 от Закона за 
бюджета на НЗОК за 2016г. преди приемането им от НС на НЗОК.
(Чл. 65. (3) В случай че при анализа по ал. 2 се установи превишение на обемите за 
ПИМП, СИМП и/или МДД, НС на НЗОК приема решение с коригирани обеми в 
рамките на оставащите средства по бюджетните параграфи за съответното 
здравноосигурително плащане, което създава основание за промяна в сключените 
договори с изпълнителите на ИМП. и Чл. 199. (3) В случай че при анализа по ал. 2 се 
установи превишение или неизпълнение на обемите по определени 
здравноосигурителни плащания, НС на НЗОК приема решение с коригирани обеми в 
рамките на оставащите средства по бюджетния параграф за здравноосигурителни 
плащания за БМП, което създава основание за промяна в сключените договори с 
изпълнителите на БМП.)

6. При сключването на договори с ЛЗ за БМП ще се даде ли възможност да 
се сключат договори с ЛЗ за БМП, които не притежават изискващото се ниво по 
Наредба №2 ниво на компетентност за изпълнението на КП, Амб.Пр и КПр., но в 
медицинските стандарти е дадено право да се изпълняват и от тези ЛЗ за БМП в 
условията на спешност или е дадено това право в алгоритмите на КП, Амб.Пр и 
КПр?
(142. (1) Страна по договор с НЗОК за оказване на БМП по КП, АПр и КПр може да 
бъде лечебно заведение по чл. 9, което отговаря на общите условия по чл. 19, ал. 1, т. 1, 
букви „а“, „б“ и „в“ НРД за медицинските дейности за 2015 г., както и на следните 
специални условия: 



1. съответствие на устройството на лечебното заведение с разрешението за 
осъществяване на лечебна дейност и съответното ниво на компетентност, респ. с 
регистрацията в РЦЗ/РЗИ; 
7. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена с 
необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно 
заведение за болнична или извънболнична помощ в случаите, когато съответната КП, 
АПр и КПр допуска това, с лечебни заведения, които се намират на територията на 
същата област, или с по-близко лечебно заведение в съседна област;)

7. Как ще работят ЛЗ при изпълнение на дейности за „Заболявания, за 
които се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от 
цялостния процес на лечение)“, при положение, че това може да се установи едва 
след подаване на заявителните документи за сключване на договори, т.е. най-рано 
30 дни, след влизане в сила на Решението?
(Чл.142, ал.1, т.14. „лечебното заведение е осигурило комплексно лечение по 
приложение № 12 на Наредба № 2 от 2016 г., самостоятелно или по договор/и с друго 
лечебно заведение/я, за реализиране на пълния обем дейности по чл. 185, ал. 2.”,; Чл. 
156. (4) Клинични пътеки № 112, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252 и 253 се изпълняват само в условията на комплексно лечение по чл. 185.; Чл. 160. 
(3) Амбулаторни процедури № 5, 6, 7, 8 и 9 се изпълняват само в условията на 
комплексно лечение по чл. 185. 3 се изпълняват само в условията на комплексно 
лечение.”; Чл. 185. (1) За заболяванията по приложение № 12 „Заболявания, за които се 
осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния 
процес на лечение)“ към чл. 1, ал. 1 и чл. 4 от Наредба № 2 от 2016 г. се осигурява 
комплексно лечение. (2) Комплексно лечение се осигурява за: 1. злокачествени 
заболявания: а) злокачествени заболявания при лица до 18 години; 
б) злокачествени солидни тумори при лица над 18 години; в) злокачествени 
хематологични заболявания при лица над 18 години; 2. редки болести – муковисцидоза. 
(3) За заболяванията, посочени в ал. 2, отделните части от цялостния процес на лечение 
се осигуряват чрез прилагането на АПр и КП, изчерпателно посочени в приложение № 
12 от Наредба № 2 от 2016 г. ; Чл. 186. Националната здравноосигурителна каса 
сключва договори за оказване на медицинска помощ за заболявания, за които се 
осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния 
процес на лечение), само с лечебни заведения или техни обединения, които са 
осигурили комплексното лечение на тези заболявания.)

8. Как ще бъдат обслужвани пациентите с онкологични заболявания при 
прилагане на чл.187 от Решението? Няма ли да се затрудни техния достъп при 
положение, че по наши анализа на условията заложени в този член, не повече от 
10 ЛЗ ще могат да сформират онкологична комисия и то за територията на цялата 
страна.

(Чл. 187. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договор за 
изпълнение на АПр № 5 по чл. 185, ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“ само с лечебни заведения, 
които са създали клинична онкологична комисия (обща или по локализации), в 
съответствие с медицински стандарт „Медицинска онкология“ и притежават собствени 
структури по медицинска онкология от минимум 2-ро ниво на компетентност и 
структура по лъчелечение или нуклеарна медицина от минимум 2-ро ниво на 
компетентност. (2) Всички лечебни заведения, които изпълняват по договор с НЗОК 
дейности, включващи диагностика и лечение на онкологични заболявания, провеждат 
лечение на болни с установени онкологични заболявания само след заключение от 
клинична онкологична комисия по АПр № 5, с изключение на случаите, когато 
лечението се провежда в условията на спешност. (3) В случаите, когато лечебното 
заведение по ал. 2 няма сключен договор с НЗОК за изпълнение на АПр № 5, 



дейностите на клинична онкологична комисия се осигуряват по договор с лечебно 
заведение по ал. 1. (4) Договор за отделни дейности по чл. 185, ал. 2, т. 1, букви „а“ и 

„б“ могат да сключат лечебни заведения, които представят договор/ договори с лечебни 
заведения или техни обединения, чрез които се реализират в пълен обем дейностите по 
чл. 185, ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“. 
(5) Лечебните заведения по ал. 1 и ал. 2 осигуряват на пациентите с онкологични 
заболявания пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план на 
лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират неговото 
изпълнение.

9. Защо няма да се заплаща на ЛЗ за БМП медицинска помощ, ако при 
внезапен контрол се установи неизвършена и недокументирана задължителна 
процедура към момента на извършване на проверката в лечебното заведение по 
време на хоспитализация, при положение, че в диагностично лечебния алгоритъм 
на КП няма заложен краен час на извършването й, и тя може да се извърши и след 
проверката в рамките на определения престой по съответната КП?
(Чл. 215. (4) Националната здравноосигурителна каса не заплаща КП, АПр и КПр, 
както и медицински изделия и лекарствени продукти на изпълнител на болнична 
помощ, в случаите, в които при извършен внезапен контрол се констатира отсъствие на 
пациента и/или неизвършена и недокументирана задължителна процедура към момента 
на извършване на проверката в лечебното заведение по време на хоспитализация.)

10. За чия сметка ще се разработва необходимия софтуер за изпълнението 
на §20 от Преходните и заключителни разпоредби на Решението? В какъв формат 
ще се предоставя тази информация и за какво е нужно това при положение, че 
същата информация е има и в xml формата на амбулаторния лист, който се отчита 
в НЗОК?
(§ 20. При осигурена техническа възможност изпълнителите на медицинска помощ 
ежедневно подават към интегрираната информационна система на НЗОК информация 
относно предписаните по международно непатентно наименование или фармакопейно 
наименование на лекарственото им вещество лекарствените продукти, определени в 
Позитивния лекарствен списък като напълно заплащани в полза на ЗОЛ, по реда на 
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени 
продукти.)

   София       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
   04 април 2016 г.                   Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ



             

Изх.№ 171/07.04.2016г.

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК 
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на Решението на НС на НЗОК в сила от 
1.4.2016 г. 

Уважаеми д-р Комитов,

Във връзка с прилагането на Решение на НС на НЗОК за извършване на медицинските 
дейности, в сила от 0104.2016 г. възникнаха множество въпроси. С цел уеднаквяване на 
практиката на отделните ИМП и отделните РЗОК моля да разясните изискванията на 
НЗОК по следните въпроси: 

А.  Диспансерно наблюдение
1. От 1.4.2016г. изследването на общи холестерол се заменя с LDL-холестерол при 

заболяванията I10, I11, I20. Част от пациентите вече имат изследван общ 
холестерол. В оставащите месеци до края на 2016 г. необходимо ли е 
допълнително да се изследва LDL-холестерол?

2. Съгласно чл. 50 ал. 3 от Решението пациентите над 18 години с диагнози в 
приложение 7 и 9 на Решението на НС на НЗОК подлежат на диспансеризация 
при ОПЛ, като се осигуряват консултативни прегледи от СИМП. Как да 
процедираме с пациентите, които вече са диспансеризирани в СИМП: 
a. остават диспансеризирани в СИМП и продължават наблюдението в СИМП
b. снемат се автоматично от диспансеризация в СИМП и подлежат на 

диспансеризация в ПИМП в бъдещ период от време
c. снемат се от наблюдение в СИМП след подаден първичен диспансерен 

преглед с код 13 от ПИМП
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Б. Профилактика
1. В кои случаи ще се попълва картата за профилактика на ЗОЛ: 

a. при всеки профилактичен преглед – с наличните данни
b. само при профилактичен преглед на лица без установено сърдечно-съдово 

заболяване, диабет или ХБН, когато се изчислява СС риск.
2. В картата за профилактика на ЗОЛ е включено изследване на HDL-холестерол. 

Това изследване не е част от профилактичния преглед съгласно Наредба 39 
приложение 1. Необходим е само за определяне на сърдечно-съдов риск в 
рамките на метаболитен синдром, който се дефинира като наличие на 3 от 5 
показателя (наднормено тегло при индекс на телесна маса – ИТМ ≥ 30 кг/м2, 
захарен диабет тип 2 (Е11) или преддиабетно състояние и артериална 
хипертония над 140/90 (R03.0) с данни за HDL-холестерол под 1 mmol/l за мъже 
и 1.2 mmol/l за жени и триглицериди над 1.7 mmol/l). Логично е при наличие на 3 
от изброените показатели да не се назначава. Моля да конкретизирате в кои 
случаи следва ОПЛ да назначи изследване на HDL-холестерол по време на 
профилактичния преглед и дали това ще бъде осигурено с финансов ресурс  
за МДД? 

3. Необходимо ли е при профилактичния преглед да бъдат назначавани 
повторно изследвания на ПКК, ако са извършени по друг повод в рамките на 
календарната година? 

4. Моля да обясните разликата между понятията в Карта за профилактика на 
ЗОЛ: 
a. близки родственици
b. първа степен родственици 
c. роднина от първо коляно
d. родственик по пряка линия  - до коя степен се включват в риска?

5. Необходимо ли е да се  разпечатва и съхранява в досието на пациента 
Картата за профилактика на ЗОЛ?

6. Кога ще се изчислява сърдечно-съдовият риск по SCORE чрез картите за 
профилактика на ЗОЛ:
a. при всеки профилактичен преглед, използвайки последните известни 

резултати на пациента
b. само за пациенти без сърдечно-съдови заболявания, диабет и ХБН – когато 

се назначава изследване на общ холестерол и триглицериди (съгласно 
Наредба 39 и Приложение 8 на Решението) – на 5 години

7. Когато при формирането на рискови групи условието е „комбинация от рискови 
фактори“, това означава ли, че всяка комбинация от 2 или повече от 
изброените фактори определя показания за включване в рисковите групи?

8. За целите на формиране на рискови групи моля за конкретизиране на 
понятията: 
a. ранно менархе – под …. годишна възраст
b. късна менопауза – над ….. годишна възраст
c. малък брой бременности – 1 или 2; в тази група включват ли се жени без 

бременности (ако да – от каква възраст)
d. системна неправилна употреба на контрацептиви – колко години или месеци

за целите на определяне на риска?



В. Предписване на медикаменти
1. Как в амбулаторния лист се удостоверява, че „пациентът е информиран за 

вида лекарство, неговото действие, приложение, странични реакции, ред и начин 
на приемане, напълно или частично заплащане от НЗОК, както и дали има 
лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование с 
по-ниска цена, заплащана частично или напълно от НЗОК“? 

2. Къде се полага подписът на пациента по чл. 28 ал. 5 от Решението?
3. Необходимо ли е текстът по чл. 28 ал. 5 да фигурира на всеки амбулаторен 

лист, с който са изписани рецепти бланки МЗ-НЗОК № 5 и 5А или се изисква 
само при първоначално предписване?

4. Необходимо ли е този текст да фигурира в амбулаторния лист при 
предписване на медикаменти извън лекарствения списък на НЗОК?

5. Кой е длъжен да информира пациента по чл. 28 ал. 5 – лекарят, назначил 
лечението или ОПЛ, изписал назначеното лечение на рецептурна бланка?

6. Подписът на пациента в долната лява част на амбулаторния лист 
достатъчен ли е да удостовери информираността по  т. 1?

7. По какъв начин НЗОК ще предоставя на ИМП информацията за цените на 
медикаментите от едно и също международно непатентно наименование, за 
да може ИМП да информира пациента дали има лекарствено средство със 
същото INN с по-ниска цена?

Г. Други
1. Ще има ли проблеми с отчитането на прегледи, които са извършени извън 

посочените в графика на ОПЛ часове – профилактични, диспансерни, 
случайни, домашни прегледи, имунизации? Текстът от декларация по 
Приложение 10 на НРД 2015 г. отсъства в декларацията по Приложение 5 на 
Решението

2. При отказ на пациента от хоспитализация ОПЛ следва да издаде направление 
бланка МЗ-НЗОК № 7. Какво да правим с издаденото направление – да го 
предоставим на пациента въпреки неговия отказ от хоспитализация или да го 
съхраняваме в досието на пациента?

3. Подписът в лявата долна част на амбулаторния лист достатъчен ли е, за да 
удостовери отказа на пациента от хоспитализация? Ако не, къде следва 
пациентът да се подпише в амбулаторния лист, за да бъде изпълнен чл. 53 ал. 2 
от Решението?

4. Ще имат ли право ОПЛ без призната специалност ОМ и незачислени за 
специализация по ОМ да сключат допълнителни споразумения по 
Решението?

5. Чл. 49 от Решението означава ли, че след изпращане на регистрационна форма 
по електронен път (при осигурена техническа възможност) отпада 
необходимостта ОПЛ да подава електронен файл с новозаписаните 
пациенти и че пациентите автоматично ще се включват в листата на ОПЛ?

6. В случаите по чл. 49 от Решението ще се изисква ли да се предоставя формата 
за избор до 20-то число на месеца, следващ отчетния, в РЗОК?



7. Как ще се осъществява оценката на качеството на дейността на ОПЛ и 
СИМП съгласно чл. 58  от Решението:

a. Как ще се оценява „компенсирано състояние на гликемията в над 50 % от 
периода на наблюдение“, като оценката на качеството ще се прави от 
Директора на РЗОК на 6 месеца, в който интервал е предвидено само
едно изследване на гликиран хемоглобин на диабетиците?

b. Как ще се оценява  „компенсирано състояние на съпътстващото захарен 
диабет сърдечно-съдово заболяване“ на 6-месечен период, като в 
диспансерното наблюдение на пациентите с диабет изследването на LDL-
холестерол не е предвидено, а за сърдечно-съдовите заболявания е 
предвидено 1 път годишно?

c. Когато стойностите на гликирания хемоглобин са 7.00 %, това ще се 
приеме за добър контрол или за незадоволителен контрол? Когато 
стойностите на артериалното налягане са 140/90, това добър или 
незадоволителен контрол ще се отчита? В Решението липсват преходни 
зони между „добър“ и „лош“ контрол. 

8. Как ще се прилага чл. 268 от Решението: 
a. Когато средностатистическата стойност за всички пациенти, 

диспансеризирани при съответния лекар за оценявания период не 
отговаря на критериите за качество, установени в Решението, или

b. Когато средностатистическата стойност за всички пациенти, за които има 
налична информация (стойности на конкретните лабораторни показатели) 
за оценявания период не отговаря на критериите

c. Как ще се прецени участието на пациента в непокриването на идеалните 
цели на лечението, посочени като показатели за качество – напр. 
неспазване на диетичния режим, неспазване на двигателния режим, 
неприемане на медикаментите по препоръчания от лекаря начин?

9. Имат ли право ЛЗ за болнична помощ  да връщат пациентите при 
ОПЛ/СИМП за извършване на изследвания и консултации, включени в 
алгоритмите на клиничните пътеки? Има ли право ОПЛ да откаже 
извършването на тези изследвания, поискани от ЛЗБП?

10. Кой издава направление МЗ-НЗОК № 7 за продължително лечение след 
инфаркт, инсулт и големи оперативни процедури – ЛЗБП, провело активното 
лечение, СИМП или ОПЛ?

11. Има ли право ЛЗБП да приеме пациент, насочен за амбулаторна процедура, 
по КП? Необходимо ли е да се връща пациентът до ОПЛ за корекция на 
направлението?

12. В случаите на заболявания, изискващи комплексно лечение, кой издава 
направленията  за хоспитализация за всеки вид лечение (химиотерапия, 
лъчетерапия, определяне на терапевтичен план, рехабилитация, оперативни 
дейности и др.) – КОЦ, където пациентът е диспансеризиран; СИМП – онколог 
или по профила на заболяването; или пациентът ще се връща всеки път при ОПЛ 
за всяка назначена част от своето лечение? Как ще бъде информиран ОПЛ за 
назначената от онкологичната комисия лечебна схема?

13. Има ли право КОЦ да откаже диспансеризация на пациент, насочен за 
диспансерно наблюдение по повод онкологично заболяване?



14. За пациентите, наблюдавани амбулаторно в ЦПЗ, необходимо ли е да се 
издават направления за консултация – бланки МЗ-НЗОК № 3 за СИМП-
психиатрия за издаване на протоколи за лечение? Как ОПЛ може да провери 
дали един пациент с психично заболяване е диспансеризиран в ЦПЗ?

15. Необходимо ли е изпълнител на ПИМП да предоставя екземпляр от АЛ при 
всеки извършен преглед на всеки пациент? Съгласно Наредба 39 на пациента 
се ПРЕДЛАГА екземпляр от амбулаторния лист от извършените профилактични 
и диспансерни прегледи. Напомняме, че документооборотът, генериран на 
хартия в ПИМП е огромен и горното изискване противоречи на декларираната 
готовност за намаляване на хартиените документи при извършване на 
медицинска дейност. 

УС на БЛС се ангажира да запознае изпълнителите на медицинска помощ с Вашите 
разяснения по поставените въпроси. 

6.4.2016 Г. ЗА УС НА БЛС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ 
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             Изх.№ 175/12.04.2016г.

ДО
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

В публикуваното в ДВ 25/31.03.2016 г. Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-
24-1 от 29.03.2016 г. се определят критерии за оценка на качеството на извършената 
медицинска дейност при диспансерното наблюдение на лица с Артериална хипертония 
и Захарен диабет от ОПЛ и СИМП. Критериите за качество на извършената дейност 
могат да бъдат показател за оценка на медицинската дейност, само ако са изработени 
съвместно с медицинската общност и е постигнат широк консенсус. Написаните в 
Решението критерии не отговарят на тези условия. 

Критериите за качество на медицинската дейност, свързани с резултата от тази 
дейност (контрол на хроничните заболявания), следва да оценяват ефекта от дейността 
на лекарите, да минимизират индивидуалната вариабилност в поведението на 
пациентите, да оценяват значими за здравето елементи от контрола на дейността, да 
бъдат практически приложими при конкретните условия (т.е. да бъде осигурен 
необходимият за оценката лабораторен или клиничен контрол в рамките на 
диспансерното наблюдение), да имат необходимата научна обосновка въз основа на 
национални и международни консенсуси за лечението на съответното заболяване, да 
могат да се оценяват еднозначно и без субективизъм от страна на оценяващия. 
Критериите, вписани в Решението, не отговарят на тези условия, поради следните 
причини:

1. Контролът  на сърдечно-съдовия риск не може да се базира на само един 
лабораторен показател, а именно на ЛДЛ-холестерол. 
Вменяването на само един показател в критериите за качество противоречи и на 
медицинската наука, по силата на която самостоятелна оценка и придаването на тежест 
в оценката на един показател не може да бъде обективно. Това противоречи на 
Националния консенсус от 2012 г., приет в гр. Варна на Национална конференция по 
Клинична лаборатория, както и на националните и международни консенсуси за 
поведение при лечението на артериална хипертония, стенокардия, сърдечна 
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недостатъчност на различните медицински общности. В консенсусите при оценка на 
сърдечно-съдовият риск се включват и нива на HDL–холестерол, общ холестерол и 
триглицериди и съответните отношения между измерените им стойности. Известно е, 
че прицелните нива на липидните показатели са твърде вариабилни при различните 
пациенти (с различен здравен статус) и по тази причина не могат да служат като 
унифициран показател за качество на контрола на съответното заболяване. Освен това 
показател, който се изследва 1 път годишно и не е осигурена възможност за 
динамичното му проследяване, не е логично да служи за оценка на качеството на 
дейността на 6-месечен период, тъй като статистически 50 % от наблюдаваните лица в 
този интервал няма да имат изследвани стойности, които да послужат за оценка. 
Лекарите нямат осигурена финансова възможност да проследят в динамика промяната 
в стойностите на липидите след промяна в терапевтичната схема вследствие на 
получените резултати от лабораторния контрол, с което дори и максимално правилното 
от медицинска гледна точка поведение не може да бъде оценено по предложената 
схема. 

2. При оценката  на медицинската дейност за контрол на диабета в 
извънболничната помощ ситуацията е подобна. Въпреки, че гликираният хемоглобин е 
стандарт  за оценка на контрола на диабета, крайният резултат може да варира в 
широки граници в зависимост от индивидуалното поведение на конкретния пациент –
спазване на лечебната схема, хранителен и двигателен режим, придружаващи 
заболявания. Предложените критерии за оценка на медицинската дейност 
представляват на практика идеалните цели за лечението на диабета, които се постигат в 
не повече от 30-35 % от пациентите дори в страните с много добре развито 
здравеопазване в света и в Европа. Липсва „преходна“ зона между „добър“ и 
„незадоволителен“ контрол, както и възможност за проследяване на динамиката в 
контрола на заболяването (напр. пациент с новооткрито заболяване с гликиран 
хемоглобин 11.0 % практически не може да постигне съответната прицелна стойност в 
рамките на 3 или 6-месечен период, въпреки правилното от медицинска гледна точка 
поведение). Съществува и вариабилност в изследванията между различните 
лаборатории, която също трябва да се има пред вид. 

3. При оценката на компенсацията на артериалната хипертония съществуват 
други проблеми. Липсва дефиниция на „50 % от периода на наблюдение“, както и 
начин на оценка – въз основа на какви данни се прави (данни от прегледите при ОПЛ, в 
СИМП, в БП, в спешните центрове, в домашни условия). Артериалното налягане е 
много вариабилен показател и не е изключение да бъдат регистрирани различни 
стойности в рамките на едно и също посещение на пациента при лекаря. Не е ясно кои 
стойности се вземат предвид при оценката на качеството. Освен това този показател 
много лесно може да бъде манипулиран в документацията на пациентите с цел да 
покаже „добър“ контрол на съответния пациент, като липсва възможност за обективна 
верификация на постигнатия контрол. 

Професионалната ни отговорност ни принуди да напишем тези аргументи. 
Публикуваните критерии за качество и оценка не са съгласувани с медицинската 
общност и с медицинската практика. С тях се създават предпоставки за оценка на 
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медицинската дейност, която не е основана на обективни и достоверни критерии. В 
същото време с Решението се залагат санкции за непостигане на публикуваните 
критерии за качество. Всичко това би могло да доведе до деформиране на 
документацията на пациентите и компрометиране на заложената оценка на 
медицинската дейност на лекарите. 

Заложените критерии представляват идеална цел на лечението. В ерата на 
индивидуализирана медицина с оглед определяне на индивидуално съотношение 
полза/риск за всеки един пациент поставянето на идеалните цели на лечението като 
задължителна цел за постигане в кратък период от време (с цел превенция на санкции) 
може да доведе до масова полипрагмазия, назначаване на ненужно лечение (ненужни 
медикаменти и ненужно високи дози), поставяне на здравето на пациентите в риск от 
развитие на странични ефекти и лекарствени взаимодействия и неоправдано завишени 
разходи за лекарствено лечение в извънболничната помощ, т.е. да има обратния ефект –
постигане на некачествено лечение. Нека да не забравяме основния постулат на 
медицината – Primum non nocere!

Настояваме текстовете на чл.58 и чл. 59 да бъде преработени, прецизирани и в 
тях да залегнат медицински критерии, отговарящи на приетите в страната консенсуси, 
които са обезпечени в рамките на диспансерното наблюдение, относително независими 
са от индивидуалната вариабилност в поведението на отделните пациенти, имат 
осигурена възможност за обективна верификация и  не създават условия за влошаване 
на качеството на медицинската дейност. Тези критерии следва да бъдат изработени в 
консенсус с медицинската общност, която следва да ги изпълнява, да бъдат оповестени 
предварително както сред лекарите, така и сред пациентите, като следва да се прилагат 
едва след достигане на широк обществен консенсус. Настояваме заложените в 
Решението критерии през 2016 г. да бъдат преработени с участието на практикуващи 
лекари, като получените вследствие на оценката резултати да не бъдат основание за 
санкции, а основа за вземане на управленско решение за следващ период от време 
(например за следващия НРД).

с уважение,
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС



1

             
     Изх.№ 186/15.04.2016г.

                                                                                                                   

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК 
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

Относно: Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК 

Уважаеми д-р Комитов,

Във връзка с постъпили в централата на УС на БЛС писма относно прилагането 
на Решението на НС на НЗОК за извършване на медицинските дейности, в сила от 
01.04.2016 г., моля да разясните изискванията на НЗОК по следните въпроси, с цел 
уеднаквяване на практиката на  отделните РЗОК: 

1. За  КП №№ 160, 162, 163, 164, 165 е разрешено в условията на спешност да 
бъдат изпълнявани в клиника/отделение най-малко на първо ниво на компетентност), 
съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология”, но е пропуснат 
пояснителният текст, че в тези случаи не се изисква задължително наличието на ОАИЛ, 
а се допускат легла за интензивно лечение към АГ отделение. Този пропуск може да 
доведе до различни тълкования от служителите на РЗОК и до отказ от сключване на 
договор. 

2. Относно аналогичния пояснителен текст, използван в алгоритмите на 
хирургичните КП № 177,183,184,195,196, за случаите, в които отново се касае за 
изпълнение в условия на спешност от отделение/клиника по хирургия от първо ниво на 
компетентност, който гласи: „дейностите по интензивно лечение трябва да отговарят на 
първо ниво, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”. Нашето 
тълкуване е, че в случая трябва да е налично отделение по анестезия без легла – с първо 
ниво на компетентност, съгласно стандарта по „АИЛ”, но тук отново може да се стигне 
до различни интерпретации от РЗОК и затова считаме, че е необходимо да дадете 
съответните указания.

  БЪЛГАРСКИ 
ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
Бул..”Акад. Иван Гешов” №15, 1431 София,

BULGARIAN 
MEDICAL ASSOCIATION

15, Akademik Ivan Geshov Blvd., 1431 Sofia, Bulgaria,

Tel.+359 2 954 11 69, +359 2 954 11 26, +359 2 954 11 81, Fax:+359 2 954 11 86,
e-mail: blsus@mail.bg
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3. Друг въпрос, поставен от изпълнителите  касае притеснението как НЗОК/РЗОК 
тълкува „легла за интензивно лечение” в структура, различна от ОАИЛ/КАИЛ.  В случая  
притеснението е свързано с текстовете на Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 
49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността 
и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-
социални грижи, където т. 4. гласи: "Интензивно легло" е болнично легло в структура за 
интензивно лечение от II или III ниво на компетентност, разкрита съгласно медицинския 
стандарт "Анестезия и интензивно лечение". Според нас това определение касае 
единствено леглата в ОАИЛ/КАИЛ от II или III ниво,  а за структури от други 
специалности, разкрили легла за  интензивно лечение важи т. 3. "Легло за активно 
лечение" е болнично легло за осъществяване на болнични дейности, включващи 
диагностика и интензивно и/или активно лечение, в т.ч. ранна рехабилитация, както и 
здравни и общи грижи за пациенти с остри и изострени хронични заболявания.”

4. В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при 
лица над 18-годишна възраст“ – като изискване в т. 3. Необходими специалисти за 
изпълнение на клиничната пътека е посочено: „в отделение по вътрешни болести І 
ниво - минимум един лекар със специалност пневмология и фтизиатрия”. Съгласно 
Наредба № 2 от 25.03.2016 г. клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата 
на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“, осъществявана най-малко 
на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пневмология и 
фтизиатрия“, медицинската специалност „Вътрешни болести“, осъществявана най-малко 
на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Вътрешни болести“, а 
в стандарта по Вътрешни болести  за структурите от първо ниво на компетентност 
изискването за минимален брой специалисти е двама със специалност вътрешни 
болести. Във връзка с това, настояваме от КП да отпадне задължителното изискване за 
лекар със специалност пневмология и фтизиатрия е отделение по Вътрешни болести. 

Приложено Ви изпращаме писмо от „Сдружение на общинските болници в 
България”, в което има поставени и други проблеми, касаещи Решение № РД-НС-04-24-
1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК, за които бихме искали да получим Вашия отговор по
компетентност.

Приложение: Съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ



   

             
Изх.№ 215/10.05.2016г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото сключване на договори с изпълнителите на 
медицинска помощ при спазване на общите и специални условия по НРД 2015 и 
Вашето Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г., УС на БЛС Ви напомня, че при 
водените преговори по сключване на НРД за 2016 година, между двете страни се 
постигна договореност при разпределението на бюджета за здравноосигурителни 
плащания за периода м.април 2016 до м. март 2017 включително, на изпълнителите на 
болнична медицинска помощ да се определят лимити не по-малки от отчетената от тях 
дейност за периода м.април 2015 до м. март 2016 година, включително. В Приложение 
2 към индивидуалните договори, тези лимити да са само в стойност, без да се определят 
брой легла по клиники/отделения и нивата в тях.

УС на БЛС вярва, че Вие ще проявите етичност и в Правилата за разпределение 
на бюджета, които ще приемете ще спазите договореното в процеса на преговорите по 
проекта за НРД 2016.

БЛС настоява приетата с Постановление на МС на РБългария Национална 
здравна карта (непубликувана официално и респ. невлязла в сила към настоящия 
момент) да не се взема пред вид при определяне на изпълнителите на медицинска 
помощ които ще сключат договор с НЗОК за 2016 година. Това да се приложи както за 
изпълнителите на извънболничната медицинска помощ, така и за изпълнителите на 
болнична медицинска помощ. Това от своя страна ще направи ненужни и исканите 
удостоверения за недостатъчност от кандидатстващите за договор с представляваната 
от Вас институция изпълнители на медицинска помощ.

УС на БЛС предварително Ви благодари за проявеното разбиране и изразява 
готовността си за сътрудничество с Вас по всички теми касаещи общата ни дейност.

   София       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
  10 май 2016 г.                   Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
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