
 

БНР, Програма “Хоризонт” 

14 януари 2015 г. 

 

Даниела Асенова, директор на дирекция ОКП, НОИ: Няма промяна в броя на 

издадените болнични, откакто работи новият регламент 

        

Даниела Асенова: Националният осигурителен институт на своята интернет страница 

е публикувал програмен продукт, чрез който могат да се издават болнични листове 

след януари 2015 г., но няма пречка и всеки лекар или здравно заведение да ползва 

собствен програмен продукт. Разбира се, той трябва да е разработен от съответните 

специалисти, но функционалните изисквания трябва да са съобразени с изискванията, 

които са утвърдени от НОИ, за да може самото издаване на болнични листове и още 

повече подаването на данните от тях към електронния регистър на болничните листове 

да мине безпроблемно. 

 

Репортер Цветелина Стоянова: Имате ли впечатление, че практиките, болниците, 

лекарите, които издават този документ, ползват вашия софтуер или се доверяват на 

този, който са ползвали преди Нова година? И възможно ли е от там да идва 

разминаването и оплакванията, че няма как да се регистрира болничният лист? 

 

Даниела Асенова: Аз не мога да кажа колко от лекарите и здравните заведения ползват 

програмния продукт, който НОИ предоставя и колко от тях ползват собствения си 

програмен продукт, разширен, разбира се, със свързания модул за издаване на 

болничните листове. Но смятам, че в течение на времето нещата се пооправиха. 

Проблемите, които съпътстваха първоначално издаването на болнични листове се 

отразиха. Ние проведохме много срещи в нашите териториални поделения по места с 

лекари и представители на лечебни заведения. В София изпратихме имейли с 

информация, какво се очаква и какво да направят лекарите и здравните заведения от 

януари 2015 г. Но в самия процес по издаване на болничните листове е нормално да 

има съпътстващи проблеми, нещата да се уточняват. Ние имаме хора на разположение, 

наши служители. Особено в края на месец декември и първите дни на януари, 

непрекъснато имаше хора на разположение за консултиране на лекарите и най-вече на 

хората, които инсталират тези продукти, защото рядко един лекар сам ще се справи със 

самите инсталации. Хората имаха известни проблеми с регистрирането си като 

потребители на уеб-услуги. Но това са съвсем нормални и съпътстващи тази нова 

дейност проблеми, които определено намаляха и данните, които имаме за броя на 

приетите болнични листове, на данните от тях, постъпили в електронния регистър, 

показват, че този процес върви съвсем нормално. 

Среднодневно броят им напълно съответства на това, което е издавано и преди, по 

стария начин, защото ние средномесечно имаме около 250-260 хиляди болнични 

листове, а вече има данни за почти 50 хиляди болнични листове, постъпили в регистъра 

на болничните листове. Така че, този процес, макар и с всички затруднения в началото, 

смятам че върви напълно нормално. 

 

Репортер: Съществува ли все още жълтият болничен? Въпрос от лекари и от наши 

слушатели. 

 

Даниела Асенова: Жълтият болничен лист не съществува, тъй като вече няма 

нормативно основание за неговото издаване и ако на някой болен е издаден такъв 

болничен лист той няма да бъде приет в териториалните поделения на Националния 

осигурителен институт. По него няма да започне изплащане на обезщетение, тъй като 

той е невалиден. Затова се обръщам към всички осигурители, в които се представят от 

техните служители такива бланки на болничните листове, още в момента на 



получаването, да ги връщат на хората, за да не се бави този процес по връщането на 

болничните листове и издаването на нови от лекарите, които са установили временната 

неработоспособност.  

 

Репортер: Самите лекари, за да издават болнични на такава бланка означава, че не са 

достатъчно информирани или пък вероятно нямат уникалния номер, за да издават 

хартиен болничен по новите образци.  

 

Даниела Асенова: Да, възможно е да не са информирани. Напълно възможно е това за 

някаква малка част, надявам се, от тях, но е предвидено през първите шест месеца на 

тази година за всички онези лекари, които имат затруднения със снабдяването с 

програмни продукти, въобще със свързаността, да продължат да издават болнични 

листове на хартиен носител. Но трябва да обърнем внимание на всички тези лекари, че 

за да могат да го направят това нещо, да издадат болничен лист на хартиен носител, 

трябва да са се обърнали към нашите териториални поделения за получаване на 

уникални номера на болнични листове именно за издаването им на хартия.  

 

Репортер: Въпрос от страна на лекари. В бланката липсва или те не откриват кода, 

който трябва да се попълни при издаването на болничен за гледане на близък над 18 

години.  

 

Даниела Асенова: Това е код 27. Има го в болничния лист. Попълва се в полето 

„Причина за временната неработоспособност“. Не зная защо се затрудняват и го няма, 

но може би липсва в програмния продукт, който ползват, защото така са изградени тези 

продукти, че има падащи менюта, в които съответните реквизити са попълнени с оглед 

улеснение. Не зная, може би някъде има пропуск, но това е – има код и той е 27. 

 

Репортер: Най-важният въпрос. Създадената ситуация ще забави ли изплащането на 

болничните. От това се тревожат хората.  

 

Даниела Асенова: Тази ситуация не може да забави изплащането само поради 

причината, че някой от лекарите, например, е имал затруднения при издаването на 

самия болничен лист, не е могъл в момента да подаде данните от него, тъй като има 

седемдневен срок, в който може да се направи това. По отношение на болничните 

листове на хартиен носител, срокът е четиринадесетдневен. 

 

Репортер: Тоест, работодателите така или иначе носят тук документи, които все още 

попълват, и те са брънка от веригата. Така че, ако има забавяне, не би могло да се каже, 

че бихте могли да сте виновни само вие.  

 

Даниела Асенова: Оставете това кой е виновен. Дали лекарите или Националният 

осигурителен институт. Но с постъпването на данните в електронния регистър не 

означава, че на момента се извършва самата преценка на правото за изплащане на 

обезщетението. Има данни и документи, които се предоставят от работодателите и едва 

тогава се инициира започването на едно производство по изчисляване. 

 

Репортер: Което е важно напомняне на хората, че трябва да си занесат болничния и 

при работодателя. 

 

Даниела Асенова: Обезателно. Те трябва задължително да си занесат болничния при 

работодателя, най-малкото за да оправдаят своето отсъствие от работа.        

        

        

 


