
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Във връзка със зачестили запитвания от пациенти, свързани с оказването на 

първична медицинска помощ, Ви напомням следното: 

Съгласно Договор № РД-НС-01-4-5 от 26 ноември 2020 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между 

Националната Здравноосигурителна Каса и Българския Лекарски Съюз за 2020 - 2022 г. 

(дв, бр. 7 от 2020 г.) и когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени 

противоепидемични мерки на територията на цялата страна, ОПЛ издава "Направление 

за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) за извършване на ВСМДИ 

"Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" на ЗОЛ от неговия 

регистър, обърнало се към него по повод на оплаквания, свързани с COVID-19 

(независимо от начина, по който ЗОЛ се е обърнало към ОПЛ). 

ОПЛ преценява необходимостта от извършване на ВСМДИ "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19", след като снема епидемична анамнеза, 

обсъжда със ЗОЛ оплакванията му и издава направлението при наличие на поне 2 (два) 

от следните симптоми: новопоявила се температура; новопоявила се кашлица, 

предимно суха; новопоявила се отпадналост; новопоявили се загуба на вкус и/или 

обоняние; новопоявило се затруднено дишане или недостиг на въздух; миалгия; 

главоболие; диария; гадене и повръщане; гърлобол; кислородно насищане, по-малко от 

92 % или по-малко от 88 % (ако пациентът е с ХОББ) при проведена пулсоксиметрия, 

ако има такава възможност. 

Общопрактикуващият лекар не издава направление за ВСМДИ "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19" на пациенти, които са хоспитализирани 

или насочени за хоспитализация по повод влошено или тежко общо състояние, както и 

за контролни, скринингови изследвания или изследвания на контактни безсимптомни 

лица. Направление не се издава и на лица, които са с установено заболяване чрез бърз 

антигенен тест. 

"Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) може да 

бъде издадено и електронно от ОПЛ, който го изпраща чрез медицинския софтуер на 

ОПЛ към Националната здравна информационна система (НЗИС). След регистриране в 

НЗИС на издаденото направление по ал. 1 към медицинския софтуер на ОПЛ от НЗИС 

се връща информация за издадения от системата генериран Национален референтен 

номер (НРН) на направлението. 

Националният референтен номер се предоставя от ОПЛ на ЗОЛ, който от своя 

страна го предоставя на избрана от него лаборатория, сключила договор с НЗОК за 

извършване на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19". 

В случаите по ал. 1 ОПЛ издава амбулаторен лист, в който в поле обективно 

състояние вписва НРН по ал. 2 и поне 2 (два) от горепосочените симптоми.   

При осъществяване на консултация от разстояние ОПЛ издава амбулаторен 

лист, в който задължително посочва код Z71.9, съгласно изискванията на приложение 

№ 9. В този случай амбулаторният лист не е необходимо да съдържа подпис на 

пациент.Високоспециализираното медико-диагностично изследване "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19", назначено въз основа на "Направление за 

медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4), издадено от ОПЛ, се изпълнява от 

лечебни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването и  

сключили договор с НЗОК  за това ВСМДИ.  Договорът за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. е в сила от 

1.11.2020 г. 



УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Предоставям на Вашето внимание и информация за Ковид-кабинети, които са 

разкрити на територията на общинските ДКЦ в гр. Варна, работното им време и 

телефони за връзка, за сведение: 

ДКЦ I „Света Клементина – Варна“ ЕООД 
Адрес: бул. „Съборни“ №40 

Работно време: 

Събота и неделя – 8.00 часа до 16.30 часа 

Телефон за връзка: Регистратура – 052/613-106 - след предварително записване  

 ДКЦ II „Свети Иван Рилски“ ЕООД 

Адрес: район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №5 

Работно време: от понеделник до петък 

- от 08:00 до 12:00 часа 

- от 14:30 до 18:30 часа 

„Зелен коридор“ за образни изследвания – всеки делничен ден от 10.00 часа до 12.00 

часа. 

Телефон за връзка:  Регистратура – 052/370-570 - след предварително записване 

 

ДКЦ III – Варна ЕООД 
Адрес: жк. „Вл. Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“ 

Работно време: от понеделник до петък 

- от 10:00 до 17:00 часа 

„Зелен коридор“ за образни изследвания – понеделник, сряда и петък от 14.30 часа до 

16.00 часа. 

Телефон за връзка: Регистратура – 0884/658-452 и 052/510-310 

Централа – 052/510-567, 052/510-568 и 052/510-569, след предварително записване  

  

ДКЦ V „Света Екатерина“ ЕООД 
Адрес: ул. „Сава“ №2 

Работно време: от понеделник до петък 

- от 12:00 до 18:00 часа 

„Зелен коридор“ за образни изследвания – всеки вторник и четвъртък  от 15.00 часа до 

18.00 часа. 

Телефон за връзка:  052/685-432, след предварително записване 

  



ДКЦ „Чайка“ ЕООД 
Адрес: ул. „Н. Вапцаров“ № 2 

Работно време: от понеделник до петък 

- от 10:00 до 14:00 часа 

Тел. за връзка: 0888/73 83 26 - след предварително записване  

При промяна в графика на ковид - зоните в общинските ДКЦ-та, информацията 

своевременно ще бъде обявена по подходящ и достъпен за ползване начин. 

 


