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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 

БОЛНИЧНА ПОМОЩ С КЛИНИКИ/ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 

ЦЕНТРОВЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
 
 

  



ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ С КЛИНИКИ/ОТДЕЛЕНИЯ ПО КОЖНО-
ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-

венерически заболявания по приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно 
(амбулаторно) наблюдение“ на Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за 
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса, се осъществява за заболяванията по 
приложения № 14 „Вид и периодичност на дейности по 
диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с 
кожно-венерически заболявания“ и № 15 „Вид и периодичност на дейности по 
диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица 
над 18 години с кожно-венерически заболявания“ на Наредба № 8 от 2016 г. за 
профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.). 

 
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се отчита с 

амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение при всяко посещение 
на пациента и е неразделна част от здравното (медицинското) досие на пациента. 

 
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, 

НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО 
(АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ В 

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-

венерически заболявания се извършва от лечебни заведения за болнична помощ 
с клиники/отделения по кожно-венерически болести или центрове по кожно-
венерически заболявания, съгласно медицински стандарт „Кожни и венерически 
болести”. 

 
Таблица № 1 

Задължително звено/медицинска апаратура 
1. Диагностично-консултативен блок в лечебното заведение за болнична 

помощ с клиника/отделение по кожно-венерически болести, съгласно 
медицински стандарт „Кожни и венерически болести” 

или 
2. Център за кожно-венерически заболявания, съгласно медицински 

стандарт „Кожни и венерически болести“ 
3. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична 

лаборатория” 
4. Лаборатория по образна диагностика, съгласно медицински стандарт 

„Образна диагностика” 
5. Микробиологична лаборатория, съгласно медицински стандарт 

„Микробиология” 
6. Имунологична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична 

имунология” 
 
 



2. ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО Т. 1, ЗА КОИТО 
СЕ ДОПУСКА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, 
СКЛЮЧИЛО ДОГОВОР С НЗОК. 

 
2.1. Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за кожно-

венерически заболявания може да осигури чрез договор с друго лечебно 
заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията 
за апаратура, оборудване по таблица № 2 и специалисти за осъществяването на 
дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на 
пациентите с кожно-венерически заболявания, и има договор с НЗОК, съгласно 
таблица № 2: 

Таблица № 2 
Звено /медицинска апаратура 

1. Клинична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична 
лаборатория” 

2. Лаборатория по образна диагностика, съгласно медицински стандарт 
„Образна диагностика” 

 
2.2. Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за кожно-

венерически заболявания може да осигури чрез договор с друго лечебно 
заведение на територията на областта, което отговаря на изискванията за 
апаратура, оборудване по таблица № 3 и специалисти за осъществяването на 
дейностите по комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на 
пациентите с кожно-венерически заболявания, и има договор с НЗОК, съгласно: 

Таблица № 3 
Звено /медицинска апаратура 

Микробиологична лаборатория, съгласно медицински стандарт 
„Микробиология” 

 
2.3. Лечебното заведение за болнична помощ/центърът за кожно-

венерически заболявания може да осигури чрез договор с друго лечебно 
заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване по таблица 
№ 4 и специалисти за осъществяването на дейностите по комплексното 
диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациентите с кожно-венерически 
заболявания, и има договор с НЗОК, съгласно: 

Таблица № 4 
Звено /медицинска апаратура 

Имунологична лаборатория, съгласно медицински стандарт „Клинична 
имунология” 

 
ІІ. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА 

КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ПАЦИЕНТИ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
1. Необходимите специалисти за осъществяване на комплексното 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-венерически 
заболявания са съгласно приложения № 14 и № 15 на Наредба № 8 от 2016 г. 

 
1.1. Необходими лекари специалисти на основен трудов договор: 
- лекар специалист по „Кожни и венерически болести”. 
1.2. Необходими лекари специалисти по договор: 
- лекар специалист по „Клинична лаборатория”; 



- лекар специалист по „Образна диагностика”; 
- лекар специалист по „Микробиология“; 
- лекар специалист по „Клинична имунология“. 
 
1.2. Необходими лекари специалисти по договор за осъществяване на 

консултации: 
- лекар специалист по „Педиатрия“; 
- лекар специалист по „Нервни болести“; 
- лекар специалист по „Очни болести“; 
- лекар специалист по „Ендокринология и болести на обмяната“ или „Детска 

ендокринология и болести на обмяната“; 
- лекар специалист по „Ушно-носно-гърлеви болести“; 
- лекар специалист по „Гастроентерология“; 
- лекар специалист по „Ревматология“; 
- лекар специалист по „Съдова хирургия“; 
- лекар специалист по „Кардиология“ или „Детска кардиология“; 
- лекар специалист по „Акушерство и гинекология“; 
- лекар специалист по „Вътрешни болести“. 

  



КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ 
ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ), КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА  
Изключва: 
 
психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19 
89.01  ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА, ОПИСАНИ НАКРАТКО 
резюмирани анамнеза и оценка 

92188-00 Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента  
 
89.02  ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА, ОПИСАНИ ОГРАНИЧЕНО 
етапни анамнеза и оценка 

92188-01 Вторичен преглед в рамките на един и същ медицински проблем 
 
89.03  ПРЕГЛЕД (ИНТЕРВЮ) И ОЦЕНКА, ОПИСАНИ ОБСТОЙНО 
анамнеза и оценка на нов проблем 

92188-00 Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента 
 
89.06  КОНСУЛТАЦИЯ, ОПИСАНА КАТО ОГРАНИЧЕНА 
консултация на единична органна система 

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване 
 
89.07  КОНСУЛТАЦИЯ, ОПИСАНА КАТО ОБСТОЙНА 

96037-00 Друга оценка, консултация или оценяване 
 
87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ 

58500-00 Рентгенография на гръден кош 
рентгеново изследване на: 
бронхи, БДУ 
бял дроб, БДУ 
диафрагма, БДУ 
медиастинум, БДУ 
сърце, БДУ 
трахея, БДУ 
 
СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ 
Изключва: 
контрастна рентгенография на става - 88.32 
88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА 

57706-00 Рентгенография на клавикула 
57700-00 Радиография на рамо или скапула 
57100-00 Рентгенография на стерноклавикуларна става 
57100-01 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 
 
88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА 

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница 
 
88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН 

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка 
 
88.24 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК, НЕУТОЧНЕНО 

57512-04 Рентгенография на  горен крайник, друга и/или неуточнена част 
 
88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ 

59503-00 Рентгенографска пелвиметрия 
 
88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА 

57715-00 Рентгенография на таз 
 
88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА 

57518-00 Рентгенография на фемур 
57524-00 Рентгенография на феморална кост и коляно 
57518-01 Рентгенография на коляно 
57524-01 Рентгенография на коляно и подбедрица 
57518-02 Рентгенография на подбедрица  
 
88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО 

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало 
 
88.29 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕУТОЧНЕНО 

57518-05 Рентгенография на  долен крайник, друга и/или неуточнена част 
 
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
Изключва: 
ЕКГ на плод - 75.32 



89.52  ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА  

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ] 
ЕКГ БДУ   
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания) 
 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР 
 
90.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР – друго микроскопско изследване 
Директна микроскопия, имунологично изследване на ликвор 

92182-05 Друго микроскопско изследване на проба от нервната система и/или  
 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС 
 
90.31 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – бактериална намазка 

91929-00 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло 
и/или ларинкс за бактериална намазка 
 
90.32 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – култура  

91929-01 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло 
и/или ларинкс за култура- 
 
90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – култура и чувствителност 

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло 
и/или ларинкс за култура и чувствителност 
 
90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – друго микроскопско изследване 

91939-03 Друго микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или 
ларинкс  
 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ  
 
90.51 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – бактериална намазка 

91937-00 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за бактериална намазка  
 
90.52 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – култура 

91937-01 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура 
 
90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – култура и чувствителност 

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност  
 
90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – друго микроскопско изследване 

91937-07     Микробиологично/микроскопско изследване на кръв с микроскопски препарат  
ПКК, биохимия, диференциално броене, СУЕ и/или субстрати /общ белтък, албумин, урея, креатинин, CRP, кръвна захар, холестерол, НDL-
холестерол, триглицериди/, електролити и/или ензими /АСАТ, АЛАТ/  
Серологичните тестове - TPHA, VDRL, ELISA test  
Антипемфигусни антитела DIF, IIF  
Метхемоглобин 
Имунологични изследвания – ANA - профил, Ревматоиден фактор, IgM и IgG  
 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, ПЕРИВЕЗИКАЛНА 
ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА 
91.31 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, 
ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – бактериална намазка 

91932-00 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от пикочен мехур и/или уретра 
и/или простата и/или семинални везикули и/или перивезикална тъкан и/или урина и сперма за 
бактериална намазка 
 
91.32 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, 
ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – култура 

91932-01 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от пикочен мехур и/или уретра 
и/или простата и/или семинални везикули и/или перивезикална тъкан и/или урина и сперма за 
култура 
 
91.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, 
ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – култура и чувствителност  

91932-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от пикочен мехур и/или уретра 
и/или простата и/или семинални везикули и/или перивезикална тъкан и/или урина и сперма за 
култура и чувствителност 
 
91.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТРА, ПРОСТАТА, СЕМИНАЛНИ ВЕЗИКУЛИ, 
ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН, УРИНА И СПЕРМА – друго микроскопско изследване 

91939-10 Друго микроскопско изследване на проба от пикочен мехур и/или уретра и/или 
простата и/или семинални везикули и/или перивезикална тъкан и/или урина и/или  



 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ  
амнионен сак 
фетус 
91.41 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – бактериална намазка 

91919-12 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за 
бактериална намазка  
 
91.42 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – култура 

91919-13 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за 
култура  
 
91.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – култура и чувствителност 

91919-14 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за 
култура и чувствителност  
 
91.49 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ – друго микроскопско изследване 

91939-11    Друго микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт  
 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН 
микроскопско изследване на: 
косми 
нокти 
кожа 
Изключва: 
мукозна мембрана - кодирай органното място 
такова на оперативна рана - 91.70-91.79 
 
91.61 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – бактериална намазка 

91935-00 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от кожа и/или друга покривна 
тъкан за бактериална намазка. 
 
91.62 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – култура 

91935-01 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от кожа и/или друга покривна 
тъкан за култура  
 
91.63 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – култура и чувствителност 

91935-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от кожа и/или друга покривна 
тъкан за култура и чувствителност  
 
91.69 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – друго микроскопско изследване 
Ултрамикроскопия 

91919-00 Микроскопско изследване на проба от кожа и/или друга покривна тъкан  
 
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО 
микроскопско изследване на: 
косми 
нокти 
кожа 
Изключва: 
мукозна мембрана - кодирай органното място 
такова на оперативна рана - 91.70-91.79 
 
91.81 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА 

91379-00 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от друго място за 
бактериална намазка  
91.82 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – култура 

91379-01 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от друго място  за култура  
 
91.83 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – култура и чувствителност 

91379-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от друго място  за култура и 
чувствителност  
 
91.89 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДРУГО МЯСТО – друго микроскопско изследване 

91913-10 Други микробиологични/микроскопски изследвания 
 
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ) 
Включва: ехография 
ултразвукова ангиография 
ултрасонография 
Изключва: 
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09 
 
88.77  ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ПЕРИФЕРНА СЪДОВА СИСТЕМА 
ултразвуково скениране на тромбоза на дълбоки вени 

58600-01 Доплерова сонография на периферни съдове 

 
 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 
 

от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически 
заболявания или центрове за кожно-венерически заболявания, осъществяващи комплексното 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение 
 

………………………………………………………………. 
(наименование и вид на лечебното заведение – ЛЗ за БП, ЦКВБ) 

 
…………………………………………………………………………… 

месторазположение на лечебното заведение (адрес/и на помещенията, в които ще се 
извършва лечебната дейност) 

 
представлявано от ………………………………………………………………. 

(трите имена на представляващия лечебното заведение) 
 
 

Регистрационен номер на ИАМН/РЗИ № ……………………………………….. 
 
 

Декларирам: 
 
 

 
 

1. Списък на лекарите, работещи в лечебното заведение: 

 

Име и 
фамилия 

Специалн
ост 

ВСД  
ВСМДИ 

№ на 
договор с ЛЗ 

Срок на 
договор (от - до) 

     

     

 

 

1.1. Списък на лекарите без придобита специалност: 

Име и 
фамилия 

Име, фамилия 
на лекаря-

специалист, под 
ието ръководство 

работи 

Специалност на 
лекаря-специалист, 

под чието 
ръководство работи 
лекаря без придобита 

специалност 

№ на 
договор с 

ЛЗ 

Срок на 
договор              (от 

- до) 

     

     

     

 
2. Разполагам с изискуемото оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите 

по комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение. 
 

образец 



3. Лекарите - членове на ТЕЛК/НЕЛК упражняват дейностите по медицинска 
експертиза, които подлежат на техен контрол, при спазване на изискванията на чл. 106 от 
ЗЗ. 

При промяна в обстоятелствата по сключения договор с НЗОК, се задължавам в срок 
от 5 календарни дни да уведомя писмено РЗОК. 

 
Декларатор: 

(име и фамилия) 
 
 

За Националната здравно-   За Българския лекарски съюз: 
осигурителна каса: 
  
Председател на НС на НЗОК: Председател на УС на БЛС: 
доц. Васил Пандов  д-р Иван Маджаров 
 
Членове на НС на НЗОК:  
Виолета Лорер д-р Николай Брънзалов 
 
Естел Василева проф. д-р Христо Шивачев 
 
Румен Спецов д-р Ваня Добрева-Павлова 
 
д-р Иван Кокалов д-р Николай Колев 
 
Теодор Василев д-р Гергана Николова-Ширкова 
 
Боян Бойчев д-р Валери Веселинов 
 
адв. Свилена Димитрова д-р Росен Айков 
 
адв. Христина Николова доц. Стоян Сопотенски 
 
 Д-р Йордан Гечев 
           
       д-р Иво Парунов 
           
        д-р Жанина Калинкова 
           
        проф.д-р Милена Станева 
           
        проф.д-р Огнян Хаджийски 
           
         д-р Валентин Пеев 

 
Управител на НЗОК: 
проф. д-р Петко Салчев 
 

    Съгласувал:  
  Министър на здравеопазването: 

        проф. Асена Сербезова, дф 
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