
 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министър на 

здравеопазването 
Нормативен акт: Постановление за 

допълнение на Постановление № 58 на 

Министерския съвет от 2016 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за 

осъществяване правото на достъп до 

медицинска помощ, приета с 

Постановление № 119 на Министерския 

съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2016 

г.)  

 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

Проектът не е включен в оперативната 

програма на Министерския съвет. 

Настоящата частична предварителна 

оценка на въздействието е съгласувана 

от Дирекция „Модернизация на 

администрацията“ на Министерския 

съвет на основание чл. 30г, ал. 1 от 

УПМСНА. Дата: 6.03.2017 г.  

Контакт за въпроси: Стела Здравкова-

главен юрисконсулт, Дирекция 

„Нормативно регулиране и обществени 

поръчки в здравеопазването“, 

Министерство на здравеопазването 

Телефон: 02/9301 302 

1. Дефиниране на проблема:  

Фактическа невъзможност за въвеждане на електронния автентификатор в лечебните 

заведения – изпълнители на извънболнична помощ 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

С Постановление № 58 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп (наредбата) е 

създадена ал. 5 на чл. 2, съгласно която на всяко здравноосигурено лице се генерира 

уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното 

осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на 

медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава 

оказаната му медицинска помощ.  

По силата на § 32 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление 

№ 58 на Министерския съвет от 2016 г., разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата се 
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прилага след създаване на техническа възможност за това, но не по-късно от 6 месеца 

от влизането в сила на постановлението, т.е. не по-късно от 1 октомври 2016 г.  

Разпоредбата следва да бъде прилагана от всички лечебни заведения при 

оказване на медицинска помощ по отношение на задължително здравноосигурени 

лица.  

Електронният автентификатор не е въведен в дейността на лечебните 

заведения– изпълнители на извънболнична медицинска помощ по договори с НЗОК. 

Въвеждането на разпоредбата в извънболничната помощ в настоящия момент 

без необходимата подготовка е изключително опасно за системата. Такова е 

становището и на всички заинтересовани от процеса организации, с които са 

проведени консултации – БЛС, БЗС, пациентски организации и организации на 

лечебни заведения. Позицията на компетентната институция – НЗОК е, че не е налице 

обективна възможност за въвеждането на електронния автентификатор в 

извънболничната помощ на този етап. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките 

на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа 

и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни 

инспекции между няколко органа и др.). 

Прилагането на разпоредбата по отношение на лечебните заведения от 

извънболничния сектор на практика е невъзможно, тъй като изисква единната 

регистрационна система на електронния автентификатор да може да обработва 21 

пъти повече заявки, което е увеличение с 2116 на сто в сравнение с настоящия й 

капацитет, създаден за болничната помощ. За да бъде прилагана разпоредбата 

понастоящем, НЗОК следва да разполага с този капацитет, а такъв тя няма.  

Според НЗОК и другите заинтересовани лица, освен капацитет на 

регистрационната система на НЗОК, за прилагането на разпоредбата са необходими 

също поне още 25 – 30 000 пръстови скенери и четци за машинночитаеми лични 

документи на обща стойност над 25 млн. лева и отделно осигуряване на средства за 

поддръжка на софтуер, интернет връзка, персонал и други. За целта е необходимо 

инвестиране на значителен финансов ресурс.  

Действащата нормативна уредба не създава възможност на задължените да 

прилагат  разпоредбата лица да осигурят необходимия им ресурс и да предприемат 

нужните подготвителни действия за въвеждането и прилагането на разпоредбата. 
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Необходимо е да бъде предоставен достатъчен срок за това, поради което се предлага 

действието на разпоредбата да бъде отложено за 1 януари 2019 г.  

Не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на 

нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко 

органа) или други мерки.  

 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Последващи оценки на нормативния акт не са извършвани. 

Анализът на действието на акта показва категорично невъзможност същият да 

бъде изпълнен на този етап от извънболничния сектор. 

Анализът на политиката в областта на здравеопазването показва, че въведеният 

електронен автентификатор не реализира оповестените ползи по намаляване на 

разходите в болничната помощ, осъществяване на контрол над потока от пациенти, 

недопускане на фалшификации по приема на пациенти и други подобни. 

Автентификаторът не дава никаква информация на ползвателя на медицинска 

помощ, което само по себе си изключва възможността за текущ контрол от пациента 

и последващ информиран контрол от страна на НЗОК. Автентификаторът може да 

доведе до трудности при трансграничния обмен на медицинска информация сред 

страните - членки на ЕС.  

Ръководството на Министерството на здравеопазването счита за подходящо 

изготвянето на концепция за електронна здравна карта, съдържаща частично или 

пълно електронно здравно досие, което да бъде интегрируемо в единния 

идентификационен документ, чието въвеждане поетапно предстои в ЕС и в България 

от 2018 г. При такава форма на идентифициране и управление на медицинската 

информация, контролът е максимално ефективен. 

 

2. Цели:  

- определяне на отлагателен срок до 1 януари 2019 г., нужен за осигуряване от НЗОК 

и лечебните заведения от извънболничния сектор на необходимите им технически 

устройства, мощности и човешки ресурси и за въвеждане на съответната организация 

за прилагане на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата; 
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- въвеждане на яснота за отлагане действието на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от 

наредбата по отношение на лечебните заведения за извънболнична помощ, което 

създава предпоставки в НРД 2017 г. за медицинските и за денталните дейности и в 

договорите с изпълнителите да не бъдат залагани клаузи, свързани със спазване на 

разпоредбата от тези лечебни заведения на този етап; 

 

-  избягване реализирането на ненужни разходи от НЗОК и лечебните заведения за 

извънболнична помощ по въвеждането на нищожна, съответно незаконосъобразна 

разпоредба в случай, че с окончателното решение по адм. д. № 1430/2017 г. по описа 

на ВАС, петчленен състав бъде оставено в сила първоинстанционното решение на 

съда, с което разпоредбата е обявена за нищожна, или същата бъде отменена като 

незаконосъобразна.  

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват 

ли целите на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Пациенти (всички задължително здравноосигурени лица), пациентски организации 

(няколко десетки), представителни пациентски организации (две), лечебни заведения 

(над 15 000), организации на лечебни заведения, БЛС, НЗОК, МС, министъра на 

здравеопазването 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант 1 – приемане на предлаганата промяна. При този вариант се въвежда 

отлагателен срок за влизане в сила на разпоредбата – 1 януари 2019 г. С това се  

създават условия за прилагане на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата, считано 

от 1 януари 2019 г., като може да бъде отчетено и окончателното решение на ВАС по 

спора за нейната законосъобразност и да не бъдат включени ангажименти за 

прилагането й в НРД 2017 г. и в договорите с изпълнителите.  

Предлаганият двугодишен отлагателен срок е достатъчен за планиране на 

необходимите финансови средства, осигуряване на необходимите технически 

устройства, мощности и човешки ресурси и за въвеждане на съответната организация 

за прилагане на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата от страна на НЗОК и 

лечебните заведения от извънболничния сектор. 
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Вариант 2 – без действие. При този вариант НЗОК и лечебните заведения за 

извънболнична помощ са задължени да прилагат разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от 

наредбата без да имат обективна възможност за това на този етап.  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

 

5. Негативни въздействия: Не се идентифицират негативни въздействия от вариант 

1 – „приемане на предлаганата промяна“.  

Идентифицират се следните негативни въздействия от вариант 2 – „без действие“, 

при който разпоредбата е в сила към настоящия момент и следва да бъде спазвана и 

от лечебните заведения в извънболничния сектор: 

 

- срив на сървъра на НЗОК и редица комуникационни проблеми, които на свой 

ред ще поставят ограничения за пациентите да осъществяват правото си на достъп до 

медицинска помощ; 

- необходимост от инвестиране на значителен финансов ресурс за закупуване 

на допълнителни технически мощности от НЗОК, което от своя страна ще наложи и 

инвестиране в необходимите площ, електрозахранване и климатизация за 

инсталирането им; 

- необходимост от осигуряване на по-висока версия на компонентата за 

сравняване на генерираните при регистрацията на здравноосигурителни събития 

уникални идентификационни номера; 

- увеличаване капацитета на контролните звена в НЗОК и РЗОК; 

- незабавно закупуване от лечебните  заведения за извънболнична помощ и от 

някои здравни заведения на поне още 25 – 30 000 пръстови скенери и четци за 

машинночитаеми лични документи на обща стойност над 25 млн. лева и отделно 

осигуряване на средства за поддръжка на софтуер, интернет връзка, персонал и 

други; 

- включване в НРД 2017 г. за медицинските и за денталните дейности и в 

договорите с изпълнителите на изискване за прилагане на електронната 

автентификация от лечебните заведения за извънболнична помощ като условие за 

сключване на договор с НЗОК, за предоставяне на медицинска помощ на пациентите, 

за заплащане на оказаната медицинска помощ или друго, каквито лечебните 

заведения от извънболничния сектор не могат да изпълнят на този етап обективно; 
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- реализиране на непосилни за НЗОК и лечебните заведения от извънболничния 

сектор разходи за изпълнението на разпоредба, която може да бъде окончателно 

обявена за нищожна или отменена като незаконосъобразна с решението по адм. д. № 

1430/2017 г. по описа на ВАС, заседанието за което е насрочено за 16 март 2017 г.   

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

 

6. Положителни въздействия:  

Идентифицират се следните положителни въздействия от вариант 1 – „приемане на 

предлаганата промяна“: 

- определяне на отлагателен срок до 1 януари 2019 г., нужен за осигуряване от НЗОК 

и лечебните заведения от извънболничния сектор на необходимите им технически 

устройства, мощности и човешки ресурси и за въвеждане на съответната организация 

за прилагане на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата; 

 

- въвеждане на яснота за отлагане действието на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от 

наредбата по отношение на лечебните заведения за извънболнична помощ, което 

създава предпоставки в НРД 2017 г. и в договорите с изпълнителите, да не бъдат 

залагани клаузи, свързани със спазване на разпоредбата от тези лечебни заведения на 

този етап; 

 

-  в случай, че с окончателното решение по адм. д. № 1430/2017 г. по описа на ВАС, 

петчленен състав бъде оставено в сила първоинстанционното решение на съда, с 

което разпоредбата е обявена за нищожна, или същата бъде отменена като 

незаконосъобразна, НЗОК и лечебните заведения за извънболнична помощ няма да 

са реализирали ненужни разходи по въвеждането на нищожна разпоредба. 

 

Положителните въздействия съвпадат с формулираните цели.  

Не се идентифицират положителни въздействия от вариант 2 – „без действие“. 
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Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 

резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове: Не се идентифицират рискове от приемането на 

промяната.  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐  Ще се повиши 

☐  Ще се намали 

☐  Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

Не се създават регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги.  

 

9. Създават ли се нови регистри? 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са 

те……………………………………….   

С акта не се създават регистри.  

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

☐  Актът засяга пряко МСП 

☐   Актът не засяга МСП 

☐   Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐  Да 

☐   Не 

12. Обществени консултации: 
Не се налага изготвянето на цялостна оценка на въздействието на акта. Независимо 

от това в процеса по изработването му са проведени консултации с всички 

заинтересовани органи и организации – НЗОК, БЛС, БЗС, пациентски организации 

и организации на лечебни заведения.   

В изпълнение на Закона за нормативните актове, след изготвянето на нормативния 

акт, същият ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации, както и на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществено 

обсъждане в 14-дневен срок поради изключителността на случая. Причините за това 

са посочени в доклада, с който проектът ще бъде внесен за разглеждане в 

Министерския съвет.  
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Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐  Да 

☐   Не 

…………………………………………………………………………………………… 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Людмила Василева, директор на Дирекция „Нормативно 

регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ 

Дата: 6.03.2017 г. 

Подпис: 

 

 

 


