
 

Изх. № 10/08.12.2019 

ДО 

Д-р Райко Цветков, 

Директор на 

НМТБ „Цар Борис Трети“ 

София 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от д-р Виктория Чобанова, общопрактикуващ лекар, Председател на Сдружението на ОПЛ в 

София област, тел. 0888889955, ел. поща vchobanova@abv.bg 

 

 

ОТНОСНО:  Изисквания на ТОЛЕК за освидетелстване на кандидати за водач на МПС с 

регистрирани заболявания 

 

Уважаеми д-р Цветков, 

Във връзка с дейността по експертиза на годността на кандидатите за водачи на МПС с 

регистрирани заболявания, включени в Приложение 1 към чл. 4 ал. 2 на Наредба 3 и с цел да се 

подобри комуникацията между ОПЛ и ТОЛЕК, моля да ми съдействате за следното:  

1.  ОПЛ в много райони на страната не знаят къде да насочат пациентите със заболявания, т.к. не 

всяка област има ТОЛЕК. Такива са областите Благоевград, Варна, Смолян и др.   Вероятно има 

райониране – кои области обслужва съответната ТОЛЕК. Би било добре тази информация да е 

налична на сайта на НМТБ, за да не се налага пациентите да бъдат връщани от комисиите или да 

се заобикаля изпълнението на Наредба 3 чрез заверка на медицинските свидетелства от ЛКК 

вместо от ТОЛЕК. 

2. За част от заболяванията в Приложение 1 към Наредба 3 диспансеризацията се води от ОПЛ 

съгласно действащата в момента Наредба 8 на МЗ за диспансеризацията и профилактиката. 

Такива заболявания са артериална хипертония, сърдечна недостатъчност (когато е в съчетание с 

артериална хипертония), захарен диабет НИЗТ, хипотиреоидизъм. За тяхното освидетелстване 

ТОЛЕК към момента изисква етапна епикриза от кардиолог, съотв. ендокринолог. Много от тези 

пациенти в компенсирано състояние се наблюдават основно от ОПЛ, като консултациите с 



профилни специалисти са по преценка на ОПЛ. В тези случаи не би било логично ТОЛЕК да 

изисква етапна епикриза от профилните специалисти, т.к. те на практика не наблюдават 

пациента в развитието на неговото заболяване. Може би по-логично е да се изискват 

консултации от СИМП по профила на заболяването. Етапните епикризи е логично да се издават 

от този лекар, който наблюдава пациента, запознат е с протичането на неговото заболяване и 

проявените усложнения от заболяването – лекарят, диспансеризиращ пациента (в конкретните 

случаи – ОПЛ). Поставянето на изискване за етапна епикриза от СИМП води до лутане на 

пациента между ОПЛ и СИМП, както и завишава значително разходите за подготовка на исканите 

от ТОЛЕК документи.  

 

Във връзка с гореизложеното Ви моля:  

1. Да ни върнете информация за действащите ТОЛЕК комисии и техния териториален обхват. 

2. Етапните епикризи, които са необходими за явяване на ТОЛЕК, да се изисква да се изготвят от 

лекарите, водещи диспансеризацията, съотв. лечението и проследяването на заболяванията. 

Когато диспансеризацията се води само от ОПЛ, да се приема етапната епикриза от ОПЛ без да 

се изискват етапни епикризи от СИМП (напр. хипертония и диабет – НИЗТ на лечение с 

перорални средства) 

 

Ангажирам се да разпространя до членовете на Сдружението информацията, която ни 

предоставите. При възможност ще разпространим информацията и сред общопрактикуващите 

лекари от други райони.  

 

Оставам на разположение за съвместно обсъждане на темата  (ако е необходимо) със  

специалисти от ТОЛЕК/ЦТОЛЕК с цел да бъдем максимално полезни на пациента и да намалим 

вероятността от загубено време и разходи  за пациента във връзка с явяването на ТОЛЕК.  

 

 

8.12.2019 г     Д-р Виктория Чобанова 

Председател на СОЛСО: 

 


