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Нормативна база

•Наредба № 3 за основния пакет здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК

•НРД за медицински дейности 2018 г.

•Основен принцип на правото – всичко, което не е
забранено, е разрешено.



Безплатно издавани медицински документи

1.Издаване на служебна бележка, удостоверяваща
извършените задължителни имунизации и
реимунизации и профилактични прегледи на деца
съгласно Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца.

Служебните бележки със същото съдържание, но за
социални помощи, за Д «Закрила на детето» и за
всякакви други институции се издават срещу
заплащане по ценоразпис



Безплатно издавани медицински документи

2. Оформяне на здравно-профилактична
карта/талон за здравословното и имунизационното
състояние, предоставяне на данни за извършени
задължителни имунизации за възрастта и

3. Издаване на медицинска бележка за липсата на
контакт със заразно болен, необходими за детска
градина/училище



Безплатно издавани медицински документи

4. Изготвяне на медицинско удостоверение за 
постъпване на работа на лица от  16- до 18-годишна 
възраст.

Издава се от ОПЛ съгласно Наредба 6 за условията и 
реда за даване на разрешения за работа на лица, 
ненавършили 18 години

Процедура – преглед от ОПЛ, заключение от служба 
по трудова медицина, разрешение от ИА „Главна 
инспекция по труда“



Безплатно издавани медицински документи

5. Издаване на първичен и вторичен болничен лист 
съгласно НМЕ

6. Насочване към ЛКК за медицинска експертиза (бл. 
МЗ-НЗОК № 6)



Безплатно издавани медицински документи

7. Подготвяне на документи и насочване за
представяне пред ТЕЛК (приложения 4 и 5 на
Наредба 3

Приложение 4 „Обхват на медицинските дейности
(консултативен преглед от СИМП и МДД), необходими за
насочване на лица до 18 години към ТЕЛК по заболявания“

Приложение 5 „Обхват на медицинските дейности
(консултативен преглед от СИМП и МДД), необходими за
насочване на лица над 18 години към ТЕЛК по заболявания“



Безплатно издавани медицински документи

7. Подготвяне на документи и насочване за представяне пред ТЕЛК
(приложения 4 и 5 на Наредба 3)
НРД чл. 73 ал. 2

т. 3 подготвяне на документи за представяне пред Териториална експертна
лекарска комисия (ТЕЛК) съобразно приложения № 4 и № 5 към чл. 1 от наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО

Т. 4 дейност, свързана с подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от
ТЕЛК при условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника.

Чл. 22 ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на МЕ и на
регионалните картотеки на МЕ

(2) Дейността на лечебните заведения, свързана с изясняването и уточняването на здравословното
състояние на здравноосигурените лица и с подготовката им за освидетелстване и
преосвидетелстване от ТЕЛК, се осигурява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).



Безплатно издавани медицински документи

Никъде в цитираните текстове не фигурира
първоначалното насочване към ТЕЛК (протокол за
ТЕЛК).

За да се профилактират жалби и проверки,
желателно е протоколът за ТЕЛК да се пише във
време, различно от времето за амбулаторни
прегледи.



Медицински документи, за които се формира цена

За всички дейности, невключени в Наредба 3 за 
основния пакет здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК, може да се формира цена



Медицински документи, за които се формира цена

1.Справка за здравноосигурителен статус – 2-5 лв

2.Попълване на бланки за избор на ОПЛ – 2-3 лв

3.Издаване/заверка на ЗОК – 3-5 лв

4.Издаване на ЛАК – 5-15 лв

5.Попълване на паспортната част на РК – 3-5 лв

6.Разпечатване на рецептурна книжка на ветеран –
5-20 лв



Медицински документи, за които се формира цена

7. Изготвяне на протокол за явяване на ТЕЛК – 25-30 лв

8. Медицинско свидетелство за работа, брак, осиновяване,
кандидатстване в учебно заведение и др. – 10-45 лв

9. Заверка/презаверка на здравна книжка - 10-45 лв

10.Етапна епикриза – 10-30 лв

11.Медицинско свидетелство за застрахователна компания,
фонд за допълнително здравно осигуряване, банки ... – 20-
60 лв



Медицински документи, за които се формира цена

12.Медицинско направление бл. 119 (напр. за санаториално 
лечение по НОИ) – 7-20 лв

13.Направление за хоспис, социален патронаж – 15-20 лв

14.Удостоверение за Д „Социално подпомагане“ – 5-10 лв

15.Служебна бележка/удостоверение за детска кухня – 2-5 лв

16.Медицинска (извинителна) бележка бл. 120 – 1-5 лв

17.Служебна бележка за участие в екскурзия – 3-15 лв

18.Попълване на ЛАК при издаване на БЛ по изискване на 
НОИ – 0-10 лв



Медицински документи, за които се формира цена

19. Издаване на зелена/жълта рецепта – 2-5 лв

20. Копие/дубликат на медицински документ – 8-10 лв

21. Експресно издаване на документ (в деня на искането) - +10 
лв

22. Медицинска експертиза за причините за настъпване на 
смърт – 20-50 лв

23. Разрешение за кремация – 15-20 лв

24. Транспортни разходи за домашно посещение – 10-50 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

1. Първичен преглед (за неосигурени и извън НЗОК) – 5-60 лв

2. Вторичен преглед (за неосигурени и извън НЗОК) – 15-35 лв

3. Домашно посещение (извън случаите по Наредба 3 и 
правилника на ЛЗ) 0 10-50 лв

4. Преглед в почивни и празнични дни и извън работния 
график (извън случаите по Наредба 3) – 40-60 лв

5. Медицинска консултация по документи, без преглед (извън 
случаите по Наредба 3) – 20-35 лв

6. Издаване на болничен лист на неосигурен – 5-12 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

7. ЕКГ с разчитане – 10-25 лв

8. Ехография на коремни органи – 30-40 лв 

9. Ехография на гърди, щитовидна жлеза – 20-40 лв

10. Доплерова сонография на периферни артерии със съдов 
доплер – 25-30 лв

11. Измерване на температура – 3-5 лв

12. Измерване на артериално налягане – 3-10 лв

13. Холтер за артериално налягане – 15-40 лв

14.Пулсоксиметрия – 3-5 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

15. Изследване на кръвна захар с глюкомер – 3-5 лв

16. Изследване на урина с тест-ленти – 3-6 лв

17. Вземане на биологичен материал – 3-5 лв

18. Промивка на уши за отстраняване на церумен – 10-20 лв

19. Екстракция на чуждо тяло (от ухо, око, гърло...) – 10-20 лв

20. Ориентировъчно определяне на визус по таблици  – 10-15 
лв

21. Изследване на цветоусещане – 5-10 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

22. Препоръчителна имунизация (без стойността на прегледа 
и ваксината)  – 5-10 лв

23. Извършване  и интерпретация на тест за ранна 
бременност (без стойността на консуматива) – 5-10 лв

24. Инжекция – 2-10 лв

25. Поставяне на абокат (включва цената на абоката) – 5-15 лв

26. Венозна инфузия – 10-20 лв

27. Епикутанна проба за чувствителност – 5-10 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

28. Катетеризация на пикочен мехур – 10-20 лв

29. Клизма – 20-30 лв

30. Хирургична обработка на рана – 5-30 лв

31. Превръзка – 10-40 лв

32. Сваляне на конци – 10-15 лв

33. Хирургичен шев на рана – 20-25 лв

34. Лепене на рана – 16-20 лв

35. Отстраняване на акари – 15-25 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

36. Инцизия на меки тъкани – 35-40 лв

37. Пункция на става, абсцес и др. - 10-15 лв

38. Проба Манту – 5-15 лв



Медицински дейности, за които се формира цена

ВАЖНО!

• Не издавайте документи с невярно съдържание!

• Винаги информирайте за цената ПРЕДИ да направите платените
услуги.

• Винаги пишете в АЛ, че услугите са допълнително поискани от
пациента и че е информиран за цената на услугата.

• За някои дейности (ехография, доплерово изследване) е
необходимо да имате сертификат (проверява се от Медицински
надзор).

• Внимавайте с ценообразуването на медицински дейности,
включени в Наредба 3. Впишете в ценоразписа, че
здравноосигурените лица не заплащат дейностите, включени в
основния пакет.



Наказателна отговорност

Наказателен Кодекс: 

• Чл. 311. (1) Длъжностно лице, което в кръга на службата си 
състави официален документ, в който удостовери неверни 
обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя 
документ като доказателство за тия обстоятелства или 
изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, 
като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, 
ал. 1, точка 6.

• (2) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода 
до една година или пробация.



Въпроси?


