
 

ОТКРИТО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ 

от 

ЛЕКАРИТЕ, работещи в УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ НАШИ ПАЦИЕНТИ, 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ НАШИ ПАЦИЕНТИ, 

С настоящото писмо се обръщаме към вас по повод РЕСТРИКТИВНАТА ПОЛИТИКА 

провеждана от НЗОК през последните месеци, а именно: 

1. В рамките на няколко месеца работим с бюджети определени ни в противоречие 

със Закона за бюджета на НЗОК за 2014 година; 

2. Правилата по които НЗОК определя т.нар. ни прогнозни бюджети не само, че не 

са изготвени в съответствие на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 год., но същите 

не се спазват именно от НЗОК; 

3. Т.нар. прогнозни бюджети се определят след като вече ние сме обслужили всички 

пациенти потърсили медицинска помощ при нас, като НЗОК еднолично и 

императивно определя коя от дейностите ни да нарече „до лимит“ и коя от 

дейностите ни да нарече „над лимит“; 

4. Т.нар. от НЗОК дейност „над лимит“ не се заплаща в продължение на най-малко 

три месеца, а ние по закон сме длъжни да не отказваме оказването на болнична 

медицинска помощ; 

5. Тези еднолични и императивни действия от страна на НЗОК ни поставиха в 

невъзможност да заплащаме на доставчиците ни, като фирмите, които ни 

доставят лекарства, медицински изделия и консумативи и т.н. са поставени в 

хипотезата на изпълнители по договори, сключени по реда на Закона за 

обществените поръчки, които също не могат да получат заплащане от наша 

страна; 

6. Ние като университетски структури освен, че оказваме болнична медицинска 

помощ по съответните нива на компетентност, които притежаваме, но и сме 

длъжни да възпитаваме обучаващите се при нас млади лекари в хуманност, 



 

всеотдайност, грижа за опазване здравето и живота на пациента. Това наше 

задължение е непосилно, защото младите лекари се сблъскват ежедневно с 

казуса „прогнозни бюджети“; 

7. Към момента държавата чрез НЗОК е абдикирала от основното си задължение, а 

именно Съгласно чл.4 ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване: 

Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на 

осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем 

пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил 

договор с районна здравноосигурителна каса, а Правото на избор е валидно за 

цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски 

и/или административни основания. 

8. Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, основният предмет на 

дейност на НЗОК е осъществяването на задължителното здравно осигуряване. 

Това означава, че чрез тези си действия НЗОК не работи за осъществяване 

предмета си на дейност, напротив работи противно на него. Това е недопустимо, 

както по закон, така и от морална гледна точка; 

9. Действията на НЗОК противоречат  на Конституцията на Република България; 

10. Действията на НЗОК противоречат и на принципите залегнали в чл.5 от Закона за 

здравното осигуряване, а именно:  

„Т.2. участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението 

на НЗОК; 

Т.3. солидарност на осигурените при ползването на набраните средства; 

Т.5. равнопоставеност при ползването на медицинска помощ; 

Т.8. договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на 

медицинска помощ; 

Т.9. основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; 

Т.10. свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ; 

Т.11. публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху 

извършваните от нея разходи.“ 

11. Действията на НЗОК противоречат и на Закона за лечебните заведения, защото 
съгласно чл.7 ние сме длъжни да приемаме всеки пациент явил се в състояние, 
което застрашава неговия живот. 

Действията на НЗОК са в противоречие с още много законови и подзаконови 
нормативни актове, но това открито писмо не е с цел правно ограмотяване на 



 

институциите, то е насочено към вас пациентите и в този смисъл ние ви декларираме, 
че: 

1. Няма да отказваме да ви лекуваме; 
2. Няма да затворим вратите на лечебните заведения, които управляваме; 
3. Няма да даваме лош пример на новото поколение лекари, които обучаваме, 

напротив ще продължаваме да им показваме, че нашата професия е хуманна и 
нищо не може да ни попречи да се борим за вашето здраве и живот. 
В заключение се обръщаме към всички пациентски организации, към всички 

институции свързани пряко с нашата дейност, към Български лекарски съюз и най-вече 
към управляващите НЗОК: 

Не допускайте липсата на актуализация на бюджета на НЗОК за 2014 година да 
стане повод за протести, както от страна на лечебните заведения, така и от страна на 
пациентите. Желанието ни да сме част от Европейския съюз следва да бъде в унисон с 
Европейските практики и тенденции, както в законодателството, така и във 
взаимоотношенията. Европейското законодателство в сферата на здравеопазването е 
насочено към ресоциализация на пациента, а институциите в България нямат 
отношение към болния и неговите потребности. Ненавременната медицинска помощ 
води до инвалидизация или смърт. Това може само да ни ощети като нация. Младите 
лекари напускат страната ни и след много малко време в България няма да останат 
лекари, които да ви лекуват, защото уважаеми дами и господа и вие сте Наши 
пациенти!!! 
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