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ИНФОРМАЦИЯ 
 

ОТНОСНО ОТЧЕТЕН ДОКУМЕНТ ПО  

ЧЛ. 37, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, СЪДЪРЖАЩ  

НОМЕРАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ  

ПО ЧЛ. 37, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

 
Във връзка с изискването по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за 

заплащане на лекарите или на лекарите по дентална медицина на разликата между сумите по 

чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗЗО, след представяне на отчетен документ, в който се посочват 

номерата на издадените документи за заплатените суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО, Ви 

уведомяваме следното: 

Договорните партньори на НЗОК, ежемесечно, в сроковете на отчет предоставят в 

РЗОК отчетен файл в CSV формат, генериран от софтуера на изпълнителите на медицинска 

или дентална помощ, съдържащ: ЕГН на пациент; пореден номер на касовата бележка и 

номер на фискалната памет.  

Данните се предоставят месечно, за осъществената медицинска дейност през отчитания 

месец.  

При повреда или липса на фискално устройство, за номер на фискална памет се 

подава стойност „0“, а за номер на касовата бележка се попълва номер на касовата 

бележка от хартиен носител /кочан/. 

Предоставеният в РЗОК файл в CSV формат следва да бъде озаглавен със следното 

име: 

ХХХХХХХХХХ_MMYYYYY.csv, където, 

 

ХХХХХХХХХХ е регистрационен номер на ЛЗ; 

MM е месец на извършване на медицинската дейност; 

YYYY е година на извършване на медицинската дейност. 

 

В случаите когато, пациент е осъществил преглед при повече от един лекар в рамките 

на едно ЛЗ, в един ден и му е издаден един фискален бон, съдържащ общата стойност на 

заплатените потребителски такси, то в тези случаи, в отчетния файл пациентът се записва 

толкова пъти, колкото прегледа са осъществени и колкото такси са платени. В тези случаи 

се допуска повторение на номера на касовия бон. 

Пример: Пациент посещава медицински център и на регистратурата заплаща 

потребителска такса от 1.00 лв. за преглед при кардиолог и при офталмолог. Издаден му е 

касов бон на обща стойност 2,00 лв. В отчетния файл представен от лечебното заведение 

в РЗОК, пациентът ще фигурира два пъти с един и същ номер на кавов бон и фискална 

памет. 

 


