СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските
дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за
критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
(публикуван за обществено обсъждане в периода 09.07.2021 г. – 08.08.2021 г.)

Участник
обсъждане

в

общественото

1. Доц. Манаси Николов –
председател
на
ТЕЛК
при
„Университетска Специализирана
болница за активно лечение по
онкология“ ЕАД, гр. София (писмо
№ 33-03-32/19.07.2021 г.)

Предложение/Мнение

Приема/не
приема/
предложението

Във връзка с публикуваното допълнение на Наредба Приема се по
№ 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън принцип
обхвата на задължителното здравно осигуряване, за
които
Министерството
на
здравеопазването
субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда
за субсидиране на лечебни заведения, от ТЕЛК към
УСБАЛО ЕАД - София предбагам следните
предложения за промяна:
1. Да се увеличи стойността, която Министерство на
здравеопазването заплаща за извършените дейности
по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК
на 40 лева.
Мотиви: Понастоящем стойността на издадено и
отчетено експертно решение на ТЕЛК е 29,00 лв.,
което е крайно недостатъчно за да покрие реалните
разходи по тази експертна дейност, която се
финансира изцяло по реда на Наредба № 3 от 2019 г.
и липсват други източници на финансиране за нея. В
експертизата участват минимум трима лекари със
специалност, като припомням, че заплащането по
НЗОК за първичен преглед при един специалист е 23
лв..

Мотиви

Изразяваме принципна подкрепа към
направеното предложение, като същото
следва да бъде предмет на следващо
изменение на наредбата, поради
необходимост от обществено обсъждане
на предложената промяна. Същата е
свързана с финансово отражение върху
бюджета
на
Министерството
на
здравеопазването и в тази връзка е
необходимо
провеждане
на
допълнителни обществени консултации.

Освен това в дейността на ТЕЛК взимат участие също
така и технически сътрудници.
Да напомня, че в процеса на освидетелстване се
налага да се изпратят и две писма с известие за
доставяне (обратна разписка) до лицето, което също е
отделен финансов разход.
2. Да се добави самостоятелна дейност за
субсидиране по чл. 45 от Наредба № 3, която касае
издадено и отчетено експертно решение на ТЕЛК по
реда на чл. 5а от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи. Стойността
за тази дейност да бъде поне с 10,00 лв. над
стойността по предходната точка.
Мотиви: Предложението е свързано с промяната на
Правилника относно процедурата по освидетелстване
за трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане на лица, живеещи извън пределите на
Република България, които имат осигурителен стаж в
нашата страна. Тази нормативна промяна е в сила от
01.07.2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2019 г.) и съгласно
разпоредбите касае само 13 броя ТЕЛК на
територията на гр. София, на които РКМЕ към СРЗИ
изпраща медицинските досиета на лицата, живеещи в
чужбина, с осигурителен стаж в България.
Предвид определения ред, след постановяване на
експертното решение, то се изпраща от ТЕЛК
задължително
с
препоръчана
международна
кореспонденция с известие за доставяне на
заинтересованото лице в чужбина. Това се явява нов
допълнителен разход за лечебните заведения и то
само за тези от гр. София, към които СРЗИ насочва за
експертиза медицинската документация на лицата от
чужбина. Във връзка с това е необходимо да се
определи отделна стойност на субсидията за издадено

и отчетено експертно решение на лице, живеещо в
чужбина, предвид задължението за изпращане на
решението
с
препоръчана
международна
кореспонденция с известие за доставяне с оглед
законосъобразното му съобщаване.

Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ
Заместник-министър на здравеопазването

