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Резюме: Целта на настоящата статия е да представи измененията на
правната уредба в контролни-те функции на НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на
Закона за здравното осигуряване - ДВ 101/18.12.2009, в сила от 01.01.2010 г.

Част 1 разглежда съставите на административните нарушения, съдържащи се
в административно-наказателните разпоредби на ЗЗО.

Част 2 разглежда процедурата по установяване на административно нарушение
и налагане на адми-нистративно наказание съгласно ЗАНН.

Ключови думи: административно нарушение, административно наказание,
Закон за здравното осигуряване, Закон за административните нарушения и
наказания.

Със закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване, обнародван
в ДВ бр.101/2009 г. се създаде нова правна
уредба на контрола, осъществяван от РЗОК по
отношение на изпълнение на индивидуалните
договори, сключени с НЗОК. След изменения-
та на ЗЗО, в понятието „санкции при неизпъл-
нение на договорите” се включват качествено
различни правоотношения, формирани между
финансиращия орган и договорните партньори.
От 01.01.2010 г. на изпълнителите на медицин-
ска / дентална помощ се налагат администра-
тивни наказания. Въпросите за администра-
тивната отговорност на лечебните заведения
следва да се разглежда от две страни.

От една страна, са въпросите за съставите
на административните нарушения и предвиде-
ните административни наказания. То ва са въ-

просите, предмет на разглеждане в част 1 от
настоящата публикация.

От друга страна, темата за административ-
ната отговорност поставя и редица процесу-
ални въпроси - за компетентността на длъж-
ностните лица, за процеса по установяване на
административното нарушение, обжалването
на наложените административни наказания.
Процедурата по Закона за административните
нарушения и наказания е обект на разглежда-
не в част 2 от публикацията.

Съгласно чл. 24 от НРД 2010 (3), контро-
лът по изпълнение на договорите за оказване
на медицинска и/или дентална помощ се из-
вършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО. От
съдържащите се 11 члена в Раздел X на ЗЗО
„Контрол, експертиза и спорове” в два се съ-
държат норми, съотносими към администра-
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тивно-наказателната отговорност, вменена на
лечебните заведения. Член 73, ал.1 ЗЗО (2)
регламентира правомощията на финансовите
инспектори. Член 74, ал.1 ЗЗО (2) дефинира
правомощията на лекарите-контрольори. Член
74, алинеи 3 и 4 от ЗЗО (2) схематично описва
процедурата по установяване на администра-
тивни нарушения и налагането на наказанията.
Нормите не са прецизирани и по съществото
си са лишени от правен смисъл. Процедурата
по установяване на нарушенията и налагане
на административните наказания е предмет на
уреждане от специалния процесуален закон –
ЗАНН и съществуването на идентични норми в
ЗЗО е излишно. (Процесуалните норми ще бъ-
дат предмет на разглеждане в част 2).

Предвидените административни наруше-
ния, които могат да бъдат реализирани от до-
говорните партньори на НЗОК, се съдържат в
Глава пета на ЗЗО – Административно-наказа-
телни разпоредби. Член 6 от ЗАНН (1) дефини-
ра понятието административно нарушение.
Това е деяние (действие или бездействие), ко-
ето нарушава установения ред на държавното
управление, извършено е виновно и е обявено
за наказуемо с административно наказание,
налагано по административен ред. За да се
реализира едно административно нарушение,
следва да се осъществи състава на наруше-
нието. Състав на нарушението е съвкупността
от признаците, които законът изисква, за да
бъде определено едно конкретно деяние за
административни нарушение. Липсата на ня-
кой от изискуемите признаци прави деянието
несъставомерно. Съставът на администра-
тивното нарушение определя и предвиденото
административно наказание, което може да
бъде налагано. Членове 105а до 105ж ЗЗО (2)
дефинират съставите на административните
нарушения, които могат да бъдат осъществя-
вани от лечебните заведения. Деяния - дейст-
вия или бездействия - които не могат да се
подведат под описаните от ЗЗО състави не
съставляват административни нарушения,
дори и формално да нарушават норми от
индивидуалните договори или НРД.

В голямата си част нормите на членовете от
105а до 105ж от ЗЗО (2) съдържат бланкетни
административно-наказателни състави. Тек-
стовете са така формулирани, че посочените
в тях признаци на нарушение следва да се
допълват или специфицират чрез друг норма-
тивен акт, в болшинството от случаите това е
НРД. Общият бланкетен състав може да бъде
основа за многобройни конкретни администра-
тивно-наказателни състави, т.е. нарушения.

Член 105а, ал.1 от ЗЗО (2) дефинира като
административно нарушение, извършено от

изпълнител на извънболнична медицинска по-
мощ, нарушаването на условията и реда за
оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал.
2, т. 2, определени в НРД. Алинея 3 на същия
член дефинира същото нарушение и за изпъл-
нител на болнична медицинска помощ. Визи-
раният бланкетен състав предполага, че ще е
най-често осъществявания с оглед препраща-
нето, което се прави към условията и реда за
оказване на медицинска помощ, които, от своя
страна, са многобройни.

Проблем в практическото прилагане на те-
кста може да се породи от непрецизната езико-
ва редакция на текста на чл. 105а, алинеи 1 и 3
от ЗЗО (2). Нормата препраща към „условията
и реда за оказване на медицинска помощ по чл.
55, ал. 2, т. 2, определени в НРД” и съдържа
неточности. След цифровото изписване на нор-
мата „чл. 55, ал. 2, т. 2.” липсва посочването на
съответния нормативен акт. Вероятно законода-
телят е имал предвид чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО.
Дори и подобно допускане не е съвсем точно,
тъй като чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО дефинира един
от елементите, които следва да се включи в НРД
- отделните видове медицинска помощ. Другият
задължителен елемент в съдържанието на НРД
условията и реда за оказване на помощта по
т. 2 е визиран в чл.55, ал.2, т.3 от ЗЗО. С оглед
изложеното по-горе може да се заключи, че из-
раза „по чл. 55, ал. 2, т. 2” в текстовете на чл.
105а, алинеи 1 и 3 от ЗЗО (2) е непълен, следо-
вателно и неприложим. Разглежданите текстове
биха станали езиково прецизни и юридически
правилни в следната редакция „Изпълнител на
извънболнична/болнична медицинска помощ,
който наруши условията и реда за оказване на
медицинска помощ, определени в НРД, се на-
казва …”.

Неточностите в цитираните норми може да
бъде преодоляно чрез законодателна промяна.
Отговор на въпроса дали посочената неточност
ще се отрази на стабилността на налаганите
административни наказания ще даде съдебна-
та практика.

Като изключим описаната непрецизност в
съставите на чл. 105а, алинеи 1 и 3 ЗЗО (2),
изпълнителите подлежат на административно
наказание за всяко неизпълнение на условия-
та и реда за оказване на медицинската помощ,
разписани в НРД. Следователно, за да е със-
тавомерно едно деяние по чл. 105а, алинеи 1
и 3 от ЗЗО (2) задължително следва да бъде
посочена нормата от НРД, която дефинира
съответното условие или ред за оказване на
помощта, която според длъжностните лица от
РЗОК е нарушена. Възможно е изпълнителят
на медицинска помощ да не е спазил няколко
от изискуемите от НРД условия, т.е. да е нару-
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шил няколко от нормите на НРД. За всяко едно
от нарушенията ще бъде наложено отделно
административно наказание.

За разглежданите по горе административни
нарушения по чл. 105а, алинеи 1 и 3 от ЗЗО(2)
са предвидени следните наказания:

У за изпълнителите на извънболнична ме-
дицинска помощ - глоба в размер от 50 до 100
лв. за физическите лица или имуществена
санкция в размер от 50 до 100 лв. за еднолич-
ните търговци и юридическите лица;

У за изпълнителите на болнична помощ - иму-
ществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

Член 105б, ал.1 от ЗЗО (2) дефинира като
административно нарушение оказването на
извънболнична медицинска помощ в наруше-
ние на изискванията за налично и технически
изправно медицинско оборудване и обзавеж-
дане. Алинея 3 на същия член дефинира съ-
щото нарушение и за изпълнител на болнична
медицинска помощ.

Прилагането на нормата относно нарушени-
те изисквания „за налично и техническо из-
правно медицинско оборудване и обзавежда-
не” не би следвало да предполага практически
трудности. Идентично нарушение беше пред-
видено в предходните НРД, има и установена
съдебна практика. Проблеми в прилагането на
цитираните текстове биха могили да възник-
нат при тълкуване на изпълнителното деяние
(действието, с което се осъществява състава
на нарушението) „оказването на медицинска
помощ в нарушение...”. В текста на нормата е
използвана глаголната форма „окаже” меди-
цинска помощ, което предполага тълкуване на
състава на нарушението. Кое деяние би било
съставомерно:

> Оказването на конкретна медицинска
помощ (например извършване на ЕКГ на кон-
кретен пациент с неизправен ЕКГ апарат ще
съставлява административно нарушение по
чл. 105б, ал.1 от ЗЗО) или

> Оказването на медицинска помощ по
принцип при наличие на технически неиз-
правна апаратура (например формалното кон-
статиране на неизправен многоканален ЕКГ-
апарат в лечебното заведение за оказване на
СИМП по кардиология, в чиито основен пакет
е включено извършването на специализирана-
та медицинска дейност „Електрокардиограма
с разчитане” ще съставлява административно
нарушение по чл. 105б, ал.1 ЗЗО).

Различното тълкуване на състава на на-
рушението по чл. 105б, ал.1 и ал.3 от ЗЗО (2)
предполага наличието на различна фактическа
обстановка, както и необходимостта от събира-
нето на различни доказателства. Единствено

бъдещата съдебна практика ще покаже вярното
тълкуване, съответно прилагане на нормата.

За разглежданите по-горе административни
нарушения чл. 105б, алинеи 1 и 3 от ЗЗО (2)
са предвидени следните наказания:

У за изпълнителите на извънболнична ме-
дицинска помощ - глоба в размер от 50 до 150
лв. за физическите лица и имуществена санк-
ция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните
търговци и за юридическите лица;

■/ за изпълнителите на болнична помощ - иму-
ществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Член 105в, ал.1 от ЗЗО (2) дефинира като
административно нарушение, нарушаването
от изпълнител на извънболнична медицинска
помощ на установените изисквания за работа
с медицинска или финансова документация, с
изключение на случаите на явна фактическа
грешка. Алинея 3 дефинира същото наруше-
ние и за изпълнител на болнична медицинска
помощ.

Както вече беше споменато нормата е блан-
кетна и препраща към установените изисква-
ния за работа с медицинска или финансова
документация. Нормата не посочва актовете,
установяващи съответните изисквания. Следо-
вателно може да се заключи, че съставомерни
биха били всички установени изисквания,
без оглед на нормативния акт, който ги ре-
гламентира.

Безспорно е, че съставомерно е всяко на-
рушение на установените в НРД изисквания за
работа с медицинска или финансова докумен-
тация. Въпроси биха възникнали при установе-
ни от длъжностните лица на РЗОК нарушения
на изисквания, регламентирани в други съот-
носими нормативни актове. (Например съ-
гласно медицински стандарт „Анестезия и ин-
тензивно лечение” (Наредба 11 от 18.04.2005)
един от основните компоненти на „Клиничния
преглед и подготовка на пациент за анестезия”
е оформяне на писмен доклад в медицинската
документация на пациента, съдържащ опреде-
лено съдържание, дефинирано в 6 подточки на
т.1.6.4 от стандарта. При проверка на изпълне-
нието на алгоритъма на хирургична клинична
пътека, част от която е дейността на лекаря
със специалност „Анестезиология и интензив-
но лечение” се установи допуснато нарушение
при оформянето на визирания в стандарта пис-
мен доклад). Въпросът в разглеждания пример
е следва ли ЛЗ за болнична помощ да бъде
санкционирано по чл. 105в, ал.3 ЗЗО. Смятам,
че на поставения въпрос следва да се даде
положителен отговор. Лечебните заведения,
сключили договор с НЗОК, извършват догово-
рените дейности, спазвайки всички законови и
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подзаконови нормативни актове, регулиращи
оказването на медицинска помощ в Р. Бълга-
рия. Тълкуването на обсъжданите текстове ще
бъде дадено от бъдещата съдебна практика.

За разглежданите по-горе административни
нарушения чл. 105в, алинеи 1 и 3 от ЗЗО (2)
са предвидени следните наказания:

У за изпълнителите на извънболнична ме-
дицинска помощ - глоба в размер от 50 до 150
лв. за физическите лица и имуществена санк-
ция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните
търговци и за юридическите лица;

■/ за изпълнителите на болнична помощ - иму-
ществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

Следва да се отбележи, че в хипотезата на
чл. 105в, алинеи 1 и 3 от ЗЗО (2) „явната
фактическа грешка” при нарушаване на уста-
новените изисквания за работа с медицинска
или финансова документация изключва из-
вършването на административно нарушение.
Липсата на легална дефиниция на понятието
„явната фактическа грешка” предполага труд-
ности в прилагането на съставите по чл. 105в,
алинеи 1 и 3 от ЗЗО (2).

Някакви отправни точки при тълкуването,
респективно при прилагането на текста биха
могли да се търсят в два от текстовете на НРД
2010 (3).

Съгласно чл. 168, ал.1 от НРД 2010, елек-
тронният отчет се коригира от ИМП в момента
на отчитането, в случай че при приемането им
се установяват следните фактически грешки:

а) сгрешен МКБ код на заболяване при пра-
вилно попълване на диагноза;

б) неточно посочен номер и дата на амбу-
латорния лист;

в) липса или грешен УИН на лекаря, при
вярно изписани три имена на лекаря;

г)  липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбу-
латорния лист, при вярно изписани три имена
на ЗЗОЛ.

Чл. 325, ал.2 от НРД 2010 регламентира,
че отговорност не се търси и амбулаторни-те
листове се коригират от изпълнителите на
дентална помощ в момента на отчитането, в
случай, че при приемането им се установяват
следните фактически грешки:

а) сгрешен код на дейност при правилно по-
пълване на диагноза и извършена дейност;

б) неточно посочен номер и дата на амбула-
торния лист;

в) липса или грешен личен професионален
код на ИДП при вярно изписани три имена на
лекаря по дентална медицина;

г)  липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбу-
латорния лист при вярно изписани три имена
на ЗЗОЛ.

Отговор на въпроса, дали изчерпателно
изброените фактически грешки, в цитираните

норми на НРД 2010, ще бъдат приравнени и как
(липсват такива за изпълнителите на болнична
медицинска помощ) на понятието явна фак-
тическа грешка по смисъла на ЗЗО, ще даде
бъдещата практика на РЗОК и на съответните
съдилища.

Член 105г, ал.1 от ЗЗО (2) дефинира като
административно нарушение нарушаването,
допуснато от изпълнител на медицинска помощ
на изискванията за предписване на лекарстве-
ни продукти за домашно лечение, медицински
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в
НРД.

В нормата отново се повтаря непрецизна-
та езикова редакция, която беше подробно
разгледана при анализа на текста на чл.105а,
ал.1 и ал.3 относно израза „по чл. 55, ал. 2, т.
2”. Предвид изложеното подобен коментар тук
е излишен. Ако условно се абстрахираме от
цитирания израз, съставът на административ-
ното нарушение по чл. 105г, ал.1 от ЗЗО (2) е
нарушаване на изискванията за предписване
на лекарствени продукти за домашно лечение,
медицински изделия и диетични храни за спе-
циални медицински цели, определени в НРД. С
оглед препращането в нормата към изисквани-
ята, определени в НРД, позоваването на други
нормативни актове е несъставомерно. Изклю-
чение са случаите, когато е нарушена норма
от НРД относно предписването на лекарстве-
ни продукти, препращаща към друг нормати-
вен акт (Например съгласно чл. 41, ал.1 НРД
2010 назначаването и предписването на лекар-
ствени продукти се извършва в съответствие с
изискванията на: Наредба № 4 от 2009 г., на
НРД, приложения № 3, № 6 и № 9 „Кодове на
заболяванията по списък, определен с Наред-
ба № 38 от 2004 г. и кодове на специалности
на лекари, назначаващи терапия” и кратките
характеристики на лекарствените продукти). В
тези случаи при правната квалификация на на-
рушението следва да се посочи задължително
нормата от НРД и конкретното нарушение, съ-
държащо се в нормативния акт, към който пре-
праща НРД (Например чл. 41, ал.1 НРД 2010
във вр. с конкретна разпоредба от Наредба №
4/2009).

За административното нарушение по чл.
105г, ал.1 от ЗЗО (2) са предвидени следните
наказания - глоба в размер от 50 до 100 лв. за
физическите лица или имуществена санкция в
размер от 50 до 100 лв. за едноличните търго-
вци и за юридическите лица.

Член 105д от ЗЗО (2) дефинира като ад-
министративно нарушение нарушаването, до-
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пуснато от изпълнител на медицинска помощ
на изискванията за предоставяне на инфор-
мация по чл. 64а. Отново е налице пропуск на
законодателя да посочи нормативния акт, на
визирания член 64а. Безспорно нормата, която
установява задължения за ЛЗ за предоставяне
на информация е нормата на чл.64а от ЗЗО (2)
(в сила от 01.01.2010). Законът вменява на ЛЗ –
изпълнители на медицинска помощ да обявят
на общодостъпни места в сградата си инфор-
мация относно:

1. здравните дейности, гарантирани от бю-
джета на НЗОК;

2. стойността, която НЗОК заплаща за
здравните дейности;

3. безплатно предоставяните медицински
услуги по чл. 82 от Закона за здравето;

4. случаите, когато лицата имат право на
целеви средства от републиканския бюджет и
начина на отпускането им;

5. случаите, когато лицата заплащат меди-
цинска помощ, извън обхвата на задължител-
ното здравно осигуряване;

6. информация за здравноосигурителните
дружества, с които имат сключен договор;

7. списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ
са освободени от заплащане на потребителска
такса.

Предвиденото нарушение е формално, т.е.
не следва да се изследват какви последици са
настъпили в резултат на неизпълнението де-
финираното от закона задължение. С голяма
степен на вероятност може да се предположи,
че визираното нарушение ще бъде извършва-
но чрез бездействие. ЛЗ няма да е извърши-
ло вменените му задължения. Трудността за
длъжностните лица на РЗОК се обуславя от
специфичните начини и средства за доказване
на т. нар. отрицателни факти (т.е. нещо което
липсва).

За административното нарушение по чл.
105д от ЗЗО (2) са предвидени следните нака-
зания - глоба в размер от 20 до 50 лв. за физи-
ческите лица или имуществена санкция в раз-
мер от 20 до 50 лв. за едноличните търговци и
юридическите лица.

Член 105е от ЗЗО (2) дефинира като адми-
нистративно нарушение възпрепятстването
от изпълнител на медицинска помощ на длъж-
ностните лица на НЗОК, РЗОК да упражнят
правата си и да изпълнят задълженията си по
този закон. Правомощията на длъжностните
лица на НЗОК, РЗОК са визирани в нормите на
раздел X от ЗЗО.

За извършеното административно наруше-
ние по чл. 105е от ЗЗО (2) са предвидени след-
ните наказания – глоба в размер от 50 до 150

лв. за физическите лица или с имуществена
санкция в размер от 50 до 150 лв. за еднолич-
ните търговци и за юридическите лица.

Член 105ж от ЗЗО (2) дефинира като адми-
нистративно нарушение неизпълнението от
изпълнител на медицинска помощ на задълже-
нията си за уведомяване на РЗОК за настъпили
промени в обстоятелства, свързани със сключ-
ването на индивидуалния договор. Езиковата
неточност в текста е пренебрежима с оглед на
вече посочените проблеми в редакцията на
предходните норми. „Сключването на ин-
дивидуалния договор” е еднократно действие,
което приключва с подписването на договора.
След това следва изпълнение на вече сключе-
ния договор.

Едно стеснително тълкуване на нормата на
чл. 105ж от ЗЗО (2) предполага, че ИМП следва
да уведомява РЗОК за настъпили промени в об-
стоятелства единствено свързани със сключва-
нето на индивидуалния договор, а не по прин-
цип за всички промени, свързани с ЛЗ. Смятам,
че в практиката ще се наложи по-разширител-
но тълкуване на нормата. С подписването на
индивидуалния договор с НЗОК, изпълнителят
се в задължил да спазва изискванията на НРД
и всички съотносими актове. От тази гледна
точка РЗОК следва да бъде уведомявана за
всяка промяна в ЛЗ, относима към изпълнени-
ето на договора и предоставяне на медицинска
помощ на ЗЗОЛ. От друга страна, редица нор-
ми на НРД 2010 вменяват на ИМП задължения
за уведомяване в определени срокове при про-
мяна на определени обстоятелства. Следва да
се приеме, че за неизпълнение на съответните
задължения за уведомяване, разписани в НРД
2010 следва да се носи административно- на-
казателна отговорност по чл. 105ж от ЗЗО (2).

За извършеното административно нару-
шение по чл. 105ж от ЗЗО (2) са предвидени
следните наказания – глоба в размер от 50 до
100 лв. за физическите лица или имуществена
санкция в размер от 50 до 100 лв. за еднолич-
ните търговци и юридическите лица.

Всички разгледани по-горе състави на ад-
министративни нарушения (с изключение на
състава по чл.105д) предвиждат налагането
на по-високи санкции, когато нарушението е
осъществено в условията на повторност. Съ-
гласно §1, т.16 от допълнителната разпоредба
на ЗАНН (1) „повторно” административно на-
рушение е такова, извършено в едногодишен
срок след влизането в сила на наказателното
постановление, с което на нарушителя е било
наложено наказание за същото нарушение. За
да бъде наложена по-високата санкция на
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лечебното заведение, следва да са изпълнени
кумулативно две предпоставки:

> последващото нарушение да е извърше-
но след влизане в сила на наказателното по-
становление и

> санкционираното и новоизвършеното на-
казание да са от един и същ вид.

В заключение могат да се направят след-
ните обобщения:

1) С измененията на ЗЗО, в сила от
01.01.2010, санкционните правомощия на
НЗОК/РЗОК се уреждат по коренно различен
от досега съществуващия ред.

2) На ЛЗ не може да се търси администра-
тивно-наказателна отговорност за деяния, ко-
ито не са дефинирани като административни
нарушения в чл.105а - Юбж ЗЗО, дори и фор-
мално да нарушават норми на НРД или други
нормативни актове.

3) На ЛЗ не могат да бъдат налагани други
санкции - нито по вид, нито по размер, освен
посочените в нормите на чл.105а - 105ж ЗЗО.

4) Налагането на административно-наказа-
телна отговорност не следва да се смесва с пра-
воотношенията между ИМП и РЗОК относно:

> възстановяване на неоснователно получе-
ни суми, за което са приложими други норми, ко-
ито не са предмет на настоящата публикация;

> отказите да бъдат платени, отчетени от
ИМП суми, за които РЗОК приема, че не са из-

пълнени съгласно НРД и индивидуалните дого-
вори; в тези случаи съществува трайна практи-
ка на ВАС, че отношенията не са администра-
тивни и споровете се уреждат по правилата на
гражданското право.

5) В основата на ефективния контрол, вме-
нен като задължение на финансиращата инсти-
туция НЗОК/РЗОК, стоят прецизните санкцион-
ни текстове, минимизиращи възможностите за
различно тълкуване и прилагане на нормите.
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