
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

В началото на седмицата председателят на БЛС д-р Иван Маджаров заедно с членовете 

на УС на БЛС д-р Гергана Николова и д-р Атанас Атанасов се срещнаха с ръководството на 

Националната агенция по приходите в лицето на изпълнителния директор Галя Димитрова, 

зам.-изпълнителните директори Александър Георгиев и Пламен Димитров. По време на 

разговорите  присъства и адвокат Валентин Савов, а поводът за срещата бяха новите 

изисквания на Наредба Н-18, свързани с  касовите апарати и софтуера за управление на 

продажбите.  

Беше проведен конструктивен диалог, в който успяхме да представим спецификата на 

лекарската работа както в болничната, така и в доболничната помощ и голямата разлика с 

чисто търговската дейност. Успяхме да разясним притесненията и проблемите, с които могат да 

се сблъскат лекарите при изпълнението на новите изисквания.  

1. Как ще бъде запазена лекарската тайна и възможно ли е софтуерът да бъде с 

ограничен достъп при извършването на проверка, така че чувствителната информация за 

здравословното състояние на пациента да остане скрита. От НАП обясниха, че идеята на новите 

изисквания е да има проследимост на всеки един пациент, когато влезе в болницата или при 

личния си лекар. От самото постъпване да е видимо и ясно какви манипулации, изследвания, 

прегледи са му извършени, съответно те да бъдат остойностени и на изхода на лечебното 

заведение пациентът да получи документ  за всичко, което е извършено. Идеята на Агенцията е 

да бъде ясно колко пациенти са преминали, какви манипулации са направени  и на каква 

стойност. И увериха,  че това, което реално им е необходимо на тях, е касовият бон и част от 

реквизитите, а не каквато и да било лична информация за пациента. От Агенцията по 

приходите се ангажираха да направят всичко възможно лекарската тайна да бъде запазена и 

медицинското досие на пациента да остане скрито както в доболничната, така и в болничната 

помощ. 

2. По време на срещата се постави и въпросът как да бъде решен проблемът с 

лекарите, които имат повече от една практика. Постигна се принципно съгласие, че не е 

необходимо във всяка практика да има по 1 компютър и свързан с него касов апарат и че може 

лаптоп с инсталиран софтуер и един касов апарат да се ползват в отделните кабинети на 

личните лекари, когато е налице повече от една практика.  От НАП се ангажираха в кратки 

срокове да намерят работещо решение на този проблем. 

3. Поставихме въпроса какво се случва при евентуално спиране на работа на 

фискалното устройство. Идеята е при счупване или повреда на касовия апарат лекарите да не 

трябва да спират работа, за да може пациентите да не бъдат ощетявани, Бяха обсъдени 

различни варианти - сред които и издаването на документация на хартиен носител. Очакваме 

при следващата среща с НАП да ни бъде обяснено как трябва да се реагира при подобни 

ситуации и какъв ще е периодът, в който трябва да се закупи нов касов апарат или повредата 

да бъде отстранена.  
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Очакваме в кратки срокове да бъдат намерени работещи решения на поставените 

проблеми, за да можем да изпълняваме спокойно своите задължения. За всички постигнати 

договорености ще бъдете уведомявани своевременно. 

 

ПОЗДРАВИ, 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС 


