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НСОПЛБ

ДО
ГН АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ,
И.Д. ДИРЕКТОР НА НЗОК
копие ДР ГАЛЯ ЙОРДАНОВА,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ДОГОВАРЯНЕ,
МЕТОДОЛОГИЯ И КОНТРОЛ В
ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА
МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ” В НЗОК
ДО ГЖА ЖЕНИ НАЧЕВА,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„БФП” В НЗОК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В централата на НСОПЛБ се получи писмо от д‐р Иво Борисов Тодоров, ОПЛ от гр.
Силистра, в което колегата търси съдействие по проблем, възникнал при
подаване на документи за индивидуален договор за 2010 г.
Нашето становище е:
1. РЗОК Силистра в случая няма правно основание да изисква наемане на
персонал, като условие за сключване на договор.
2. Ако РЗОК Силистра настоява за назначаване на персонал при описаните от
колегата условия, това би създало прецедент, който ще доведе до
невъзможност за сключване на договори от подобен тип практики, поради
безпричинно наложеното влошаване на финансовата им стабилност.
3. Невъзможността за сключване на договор ще доведе до закриване на
практики, които и без това не са достатъчно на брой на територията на
цялата страна. На фона на постоянно намаляващия брой на ОПЛ, това ще
затрудни достъпа на хората до медицинска помощ въобще.
4. Подкрепяме напълно и няма какво да добавим към аргументацията,
представена от д‐р Иво Тодоров, която приложено изпращаме.
Моля, за вашата бърза и активна намеса при решаване на казуса в полза на нашия
колега и неговите пациенти, което ще предотврати създаването на опасен, както
посочихме, прецедент.
07 януари 2010 г.
гр. София
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Допълнителни аргументи :
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ЗЗОЛ са здравноосигурени лица , които притежават осигурителни права
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Националният рамков
договор е нормативен административен акт, който има действие на територията на
цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на
медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите
Съгласно чл.146, ал 2 от НРД 2010, НЗОК заплаща оказаната медицинска помощ само
ако лицата са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на
медицинската услуга.

От цитираните текстове се налагат следните изводи:
1.Обект на дейността на НЗОК са само здравноосигурените лица.
2.НЗОК заплаща на лекарите от ПИМП само за брой регистрирани здравноосигурени
лица в тяхната пациентна листа и за извършени дейнасти на тези лица.
3.При определяне на цифрата 1200 лица, над която се назначава персонал трябва да се
имат пред вид само здравноосигурените лица . НЗОК не може да изисква назначаване на
допълнителен персонал в практиките от ПИМП като включва и броя на неосигурените
лица , защото те не се обслужват от ОПЛ , за тях ОПЛ не получава заплащане и не са
обект на договаряне в НРД 2010. При положение , че неосигурените лица си заплатят
здравните вноски и придобият здравноосигурителни права , при което броят на лицата със
Здравноосигурителни права премине 1200лица, тогава ОПЛ в законоустановения 5 дневен
срок уведомява РЗОК за настъпилите промени по декларация образец1 от приложение 11
на НРД 2010 за назначен персонал.
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