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ХАРТА НА КЛИЕНТА 
 

І. Увод  
Създаването на настоящата Харта на клиента е стъпка в посока към удовлетворяване 
на високите изисквания на обществото към администрацията, тъй като тя отразява 
ключови въпроси за подобряване на качеството на обслужване при предоставяне на 
административни услуги от служители на Централното управление (ЦУ) на НЗОК. 
Хартата не е нормативен акт и не създава юридически права. Тя е 
вътрешноадминистративен акт и е създадена с цел помагане на клиентите да разберат 
и защитават правата си по-добре, свободно да изказват мнението си, както и да 
изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента подпомага и работата на 
служителите от ЦУ на НЗОК чрез по-ясно дефиниране на предоставяните услуги. 
 
Настоящата харта на клиента е: 
 Документ, който информира за предоставяните от ЦУ на НЗОК услуги, както и 
за стандартите за обслужване, които от една страна клиентите могат да очакват, а от 
друга - служителите добре познават и спазват; 
 Документ, създаден на базата на нормативните изисквания, регламентиращи 
дейността на ЦУ на НЗОК, и съобразен с изискванията на международния стандарт 
ISO 9001:2000, а именно: системата за управление на качеството (СУК). При 
създаването на съответните процедури е проучен опитът на служителите, пряко 
обслужващи клиентите, с оглед по-добра оперативност на обслужването и пестене 
времето на клиентите; 
 Документ с ясни и точни указания какво може да предприеме клиентът, ако 
декларираните стандарти не се изпълняват и/или той не е удовлетворен от 
обслужването; 
 Документ, подкрепен с добре описани процедури и документи - образци, 
предлагани в ЦУ на НЗОК; управление на предложенията и оплакванията на 
клиентите; начини за наблюдение изпълнението на стандартите;  
 Документ, публикуван в интернет страницата на ЦУ на НЗОК - 
http://www.nhif.bg -  като свидетелство, че ЦУ на НЗОК се счита публично отговорна 
пред клиентите за спазване на декларираните стандарти; 
 Документ, подлежащ на актуализация с оглед спазване на нормативните 
изисквания. 
 
ІІ. Общи стандарти за обслужване на потребителя на административни услуги от 
служителите на ЦУ на НЗОК 
 
1. Нашите отговорности  
 Отнасяме се с уважение към вас, ще бъдем честни и отзивчиви, като ви 
предоставяме административни услуги, от които се нуждаете, съгласно приложимото 
законодателство в Република България и носим отговорност за качествено изпълнение 
в срок; 



 Държим се и работим професионално;  
 Поемаме отговорност, когато ви обслужваме, като се грижим да правим 
всичко, което е необходимо;  
 Пазим от нерегламентиран достъп вашите лични данни;  
 Стараем се условията в структурните звена, ангажирани с предоставянето на 
административни услуги, да бъдат удобни, предразполагащи и приятни. За целта   
подсигуряваме безплатни брошури с необходимата информация, както и 
равнопоставен достъп до сградата на ЦУ на НЗОК за хората с физически увреждания. 
 Държим служителите, които ви обслужват по предоставянето на 
административни услуги да бъдат компетентни; 
 Ангажираме се при наличие на нормативни препятствия да търсим 
алтернативно решение на всеки ваш проблем, свързан с предоставяните от ЦУ на 
НЗОК административни услуги. 
 Стремим се да се отнасяме към вас с професионализъм, като не проявяваме 
субективно отношение и спазваме принципите на равнопоставеност. 
 Ангажираме се да анализираме и измерим удовлетвореността на 
потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемем 
необходимите действия за подобряването й. 
 
2. Вашите отговорности 
 Да се отнасяте към служителите на ЦУ на НЗОК с уважение. Няма да 
проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки. В случай на буйно или 
заплашително поведение можем да откажем да ви обслужим и учтиво да ви помолим 
да напуснете сградата на ЦУ на НЗОК;  
 Да бъдете търпеливи, внимателни и любезни към останалите граждани;  
 Да идвате в обявените приемни дни и часове;  
 Да идвате навреме за предварително уговорените срещи;  
 Да давате навременна, пълна и точна информация;  
 Да ни уведомявате за настъпили промени в обстоятелствата, отнасящи се до 
желаните от вас административни услуги (без оглед дали ги търсите в лично качество 
или като упълномощен представител на друго лице).  
 
3. Информация 
 НЗОК се ангажира да предоставя предлаганите административни услуги в 
пълен обем и по достъпен за потребителя начин. 
 Ако въпросите ви не са от компетентността на звената за административно 
обслужване (ЗАО), ние се ангажираме да ви насочим към съответното звено или 
институция, които могат да ви отговорят. 
 Всеки може да получи информация за предоставянето на административни 
услуги от ЗАО, на тел.: 02/965 9154; 02/965 9138; 02/965 9387; 02/965 9159, на 
интернет адрес www.nhif.bg с връзки към интернет страниците на РЗОК; на 
информационните табла, поставени във фоайето на институцията, както и в приемната 
през работните дни. 
 Ангажираме се да вземаме под внимание всяко предложение за допълнение 
и/или изменение в предоставяните административни услуги от НЗОК, отбелязано в 
Книгата за предложения, регистрирано в интернет страницата на НЗОК, или подадено 
в инсталираната пощенска кутия. 
 
4. Равнопоставеност 
 Служителите на ЦУ на НЗОК се ангажират да предоставят еднакъв достъп и 
да проявяват равнопоставено отношение към всеки, който търси административни 
услуги, независимо от социално положение, пол, възраст, образование, етническа 
принадлежност или религиозни убеждения. 



 
5. Прозрачност 
 Предоставяме ясна, лесноразбираема, пълна и точна информация, както и 
обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на търсещия административна 
услуга; 
 Служителите, ангажирани с отговори на въпроси по телефон, са длъжни да 
се представят с име, фамилия и длъжност; 
 Относно разрешаването на вашите проблеми се задължаваме да ви 
информираме своевременно за всички възможни варианти при решаването им, както и 
да ви насочим към компетентните институции;  
 При постъпили оплаквания относно извършването на административни 
услуги се ангажираме да извършим проверка, като ви информираме за резултатите от 
нея. 
 
6. Спазване на сроковете 
 Ангажираме се да ви предоставим изисканите по надлежния ред 
административни услуги в законоустановените срокове. 
 
7. Обратна връзка 
 За осъществяване на адекватен контрол и съобразяване с вашето мнение, 
можете да подавате сигнали, жалби и похвали, като ползвате пощенски услуги, 
Книгата за похвали и оплаквания, услугите на деловодството на ЦУ на НЗОК и РЗОК, 
интернет страницата или пощенската кутия във фоайето на ЦУ на НЗОК; 
 Ангажираме се да анализираме вашите предложения, коментари, похвали и 
оплаквания, както и да предприемем съответни действия, когато те са в 
компетенциите на ЦУ на НЗОК; 
 Ангажираме се да отговорим писмено на всяка подадена  молба и/или жалба  
по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването й (освен в случаите, 
когато е необходимо извършване на проверка); 
 ЦУ на НЗОК не се ангажира да извършва проверка по подадени анонимни 
сигнали. 
 ЦУ на НЗОК ще предприема необходимите действия само по сигнали, 
молби или жалби, подадени от физически и юридически лица, посочили своите имена 
и адрес за кореспонденция. Предприетите действия ще се извършват при строга 
конфиденциалност. 
 
ІІІ. Административни услуги, предоставяни от ЦУ на НЗОК 
 
1. Предложения и сигнали 
 Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо 
управление на имущество на организацията, или за други незаконосъобразни или 
нецелесъобразни действия или бездействия на служители в ЦУ на НЗОК и РЗОК, с 
които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на 
други лица. 
 Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и 
дейността на НЗОК или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността 
на институцията.  
 
1.1. Принципи 
 Предложенията и сигналите се разглеждат и решават в установените срокове 
- обективно и законосъобразно. 
 Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или 
сигнал.  



 Всеки гражданин, организация и служител могат да подават сигнал за корупция 
и  констатирани действия или бездействия от служители на ЦУ на НЗОК и РЗОК. 
Никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнала си. 
 Не се разглеждат анонимни сигнали и предложения, както и сигнали, отнасящи 
се до нарушения, извършени преди повече от две години.   
 
1.2. Организация на работа с предложенията и сигналите  
 Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени и устни, да бъдат  
подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс, електронна 
поща, пощенска кутия - обявени на интернет адрес www.nhif.bg на ЦУ на НЗОК.  
 
1.2.1. Предложения и сигнали, подадени чрез деловодството на ЦУ на НЗОК или 
на РЗОК 
 Подадените писмени предложения и сигнали се регистрират в електронната 
система за управление на документи „Архимед”.  
 Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или 
да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответните разяснения 
относно неговите права и задължения от длъжностните лица на НЗОК. 
 Гражданите са длъжни да представят исканите им документи и да дават 
сведения, освен ако това може да увреди техните права или законни интереси, или да 
накърни достойнството им. 
 Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или 
извършването на определена дейност, освен ако органът, компетентен да се произнесе, 
разпореди изпълнението да се спре до постановяване на решението. 
 Дните и  часовете за прием на граждани и представители на организации и 
за изслушване на техните предложения  и сигнали от длъжностните лица в сектор 
„Информационен център и издания” се определят и оповестяват със заповед на 
директора на НЗОК. 
 
1.2.2. Предложения и сигнали, подадени чрез пощенската кутия на ЦУ на НЗОК 
 Пощенската кутия в НЗОК се отваря от длъжностни лица, определени от 
Директора на ЦУ на НЗОК.  
 Ключът за пощенската кутия се съхранява в запечатан плик в 
пропускателния пункт на охраната при условията на инструкция РД-16-30/2008 г. за 
пропускателния режим в сградите на ЦУ на НЗОК и се предоставя срещу подпис на 
член на Комисията на НЗОК в „Книга за предоставяне и приемане на ключовете от 
работните помещения в сградата на НЗОК”. 
 Предложенията и сигналите се регистрират от служителите на отдел “Обща 
канцелария” в електронната система за управление на документи „Архимед”.  
 
1.2.3. Предложения и сигнали, подадени чрез телефон 0800 14 800 
 След получаване на сигнал или предложение на посочения телефон, лицето 
се информира за начините на писмено подаване на предложението или сигнала. 
 
1.2.4. Предложения и сигнали, подадени чрез факс или електронна поща на ЦУ 
на НЗОК 
 Получените предложения и сигнали по факс и електронна поща в 
администрацията на ЦУ на НЗОК се разпечатват на хартиен носител и се представят 
незабавно за регистрация на служителите в сектор „Обща канцелария”. 
 След фактическата регистрация служителите в сектор „Обща канцелария” 
насочват предложението или сигнала до Директора на ЦУ на НЗОК. 
 
1.2.5. Администриране на подадените предложения и сигнали 



 Предложенията и сигналите, които са подадени в системата на НЗОК, но не 
са в нейната компетентност, се препращат в 7-дневен срок от постъпването им до 
съответните компетентни органи, освен ако няма данни, че въпросът вече е отнесен и 
до тях. Лицето, подало предложението или сигнала, се уведомява за препращането. 
 Решението по сигнала или предложението се взема най-късно в двумесечен 
срок от постъпването му. 
 Сигналите не могат да се решават от органите или от длъжностните лица, 
срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са основателни, и ги 
уважат. 
 Решението по сигнала или предложението е писмено. То се  мотивира и се 
съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му от Директора на НЗОК. 
 Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то 
се съобщава и на тях. 
 Когато сигналът е препратен до НЗОК от народен представител, общински 
съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова 
информация, за решението се уведомяват и те. 
 При данни за извършено престъпление съответният прокурор се уведомява 
незабавно. 
 Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се 
разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението, или се основават на 
нови факти и обстоятелства. 
 Решението, постановено по подаден сигнал или предложение, не подлежи на 
обжалване. 
 Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването 
му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да 
бъде продължен, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят. 
 При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, 
причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е 
възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се 
разяснява редът, по който да постъпят. 
 Органът, на който е възложено изпълнението на решението по сигнала, 
уведомява за изпълнението органа, постановил решението. 
 
2. Достъп до обществена информация 
 Официална обществена информация е информацията, попадаща в 
приложното поле на чл.10 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), 
във връзка с чл.55, ал.6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Това е 
информацията, която се обнародва в „Държавен вестник” и/или се публикува на 
официалната интернет страница на ЦУ на НЗОК. 
 Служебната обществена информация е тази, която се предоставя при 
спазване на чл.13, ал.2 от ЗДОИ, във връзка с чл.68, ал.1, 2 и 5 от ЗЗО. 
 
2.1. Принципи 
 Писмените заявления и устните запитвания се разглеждат в установените 
срокове - обективно и законосъобразно. 
 
2.2. Организация на предоставянето на обществена информация  
 Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва при 
строги правила и въз основа на писмено заявление/бланка, публикувано на интернет 
страницата на ЦУ на НЗОК, или след устно запитване.  
 Заявлението по образец се подава - лично или по пощенски път - в ЦУ на 
НЗОК, на адрес: София 1407, ул. „Кричим” № 1, етаж 1, в „Обща канцелария”, или в 



районните здравноосигурителни каси по местоживеене. Подадените в РЗОК заявления 
се изпращат в ЦУ на НЗОК за разглеждане. 
 В случаите, в които при устно запитване възникне въпрос от правна и 
фактическа сложност, изискващ време за разрешаване, служител от ЦУ на НЗОК 
препоръчва на лицето, подало запитване, да подаде писмено заявление. 
 При установяване на неточно формулирано писмено заявление или устно 
запитване, в 7-дневен срок се изпраща писмо до заявителя, с което се изисква 
конкретизиране на предмета на изисканата информация. 
 В срок до 5 дни от получаването на писмено заявление или устно запитване, 
което не е свързано с дейността на НЗОК, същото се препраща до компетентната 
институция с копие до заявителя. 
 В случаите, когато НЗОК не разполага с изисканата информация и няма 
данни откъде може да бъде получена, заявителят се уведомява писмено в срок от 10 
дни. 
 Съгласно чл.32, ал.2 от ЗДОИ, когато писменото заявление за повторно 
използване на информация е подадено в дадено структурно звено на НЗОК, но 
информацията се намира в друго, искането се препраща незабавно с придружително 
писмо, а срокът започва да тече от датата на постъпването, а не от датата на 
препращането. 
 НЗОК се произнася с отказ или решение за предоставяне на достъп до 
обществена информация.  
 В случаите, когато е взето Решение за предоставяне на достъп до 
обществена информация, същата се предоставя срещу заплащане (съгласно чл.20, ал.2 
от ЗДОИ). 
 Решенията за предоставяне или за отказ от достъп до обществена 
информация подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния 
кодекс, пред административния съд по местонахождение на органа, издал съответния 
акт в 14-дневен срок от датата на съобщаването му. 
 
3. Достъп до информация, съгласно Закона за здравното осигуряване 
3.1. Принципи и ред за предоставяне 
 Съгласно чл.64 от Закона за здравното осигуряване, всеки здравноосигурен 
гражданин има право да получи от НЗОК наличната информация за ползваната от него 
през последните пет години медицинска помощ и за нейната цена по ред, определен от 
ЦУ на НЗОК.  
 Всеки здравноосигурен гражданин има право при поискване да получи достъп 
от съответната РЗОК до необходимата информация за изпълнителите на медицинска 
помощ и аптеките, сключили договори с РЗОК в съответния регион, съдържаща 
следните данни:  
- за извънболнична помощ - име, вид на лечебното заведение, адрес, 
управителни органи, лекари и лекари по дентална медицина, работещи в него, техните 
специалности, служебни телефони, извършвани високоспециализирани медицински 
дейности по Националния рамков договор (НРД);  
- за болнична помощ - име, вид на болницата, адрес, управителни органи, 
телефони, отделения, акредитационна оценка, извършвани медицински дейности по 
НРД;  
- за аптеки - име, адрес, управител, телефони, работно време, отпускани групи 
лекарства, съгласно индивидуалния договор с НЗОК. 
 Информацията за изпълнителите на медицинска помощ и аптеките, 
сключили договори с РЗОК в съответния регион, е публична и се поддържа, 
разпространява и предоставя по ред, определен в Правилника за устройството и 
дейността на НЗОК. 
 



4. Консултиране и съдействие по отношение реализирането на 
здравноосигурителните права на гражданите при свободното им придвижване в 
рамките на Обединена Европа 
 
4.1. Принципи 
 Служителите на дирекция „Европейско и международно сътрудничество” 
ежедневно консултират физически и юридически лица, както и български и 
международни институции, относно упражняване правото на гражданите на свободно 
придвижване в рамките на Обединена Европа, и по отношение прилагането на 
действащи двустранни спогодби за социална сигурност.  
 
4.2. Организация на предоставяното консултиране и съдействие 
 Консултации в приемната на дирекцията - в рамките на целия работен ден. 
Изработва се месечен график за дежурствата на експертите от дирекцията;  
 Консултации по телефона - специално определен телефон за връзка с 
граждани - в рамките на целия работен ден. Изработва се месечен график за 
дежурствата за телефонните консултации. Консултации се дават и на телефоните на 
всички останали компетентни служители от дирекцията. 
 Необходимата информация и приложимите бланки можете да откриете и на 
интернет страницата на НЗОК: www.nhif.bg. 
 
4.3. Въпроси, на които можем да ви отговорим 
 Видове международни актове, необходими при упражняване правото на 
свободно придвижване в чужбина (пряко или косвено свързани с дейността на 
НЗОК):  
- Е 001 - формуляр за искане или предоставяне на информация или 
документи; 
- Е 101 - издава се от НАП и служи за определяне на приложимото 
законодателство. Необходим за някои случаи на издаване на Е 106; 
- Е 102 - издава се от НАП и служи за определяне на приложимото 
законодателство. Необходим за някои случаи на издаване на Е 106; 
- Е 103 - издава се от НАП и служи за определяне на приложимото 
законодателство. Необходим за някои случаи на издаване на Е 106; 
- Е 104 - формуляр, необходим за доказване на осигурителни периоди за 
целите на тяхното сумиране; 
- Е 106 - за регистрация в друга здравноосигурителна система на 
командировани лица, погранични работници или сезонни работници, както и за 
придружаващите ги членове на семействата им; 
- Е 107 - формуляр за изискване на друг удостоверителен документ; 
- Е 108 - формуляр за спиране или прекратяване на регистрация в чужда 
здравноосигурителна система; 
- Е 109 - за регистрация в друга здравноосигурителна система на членове на 
семейството на работещо лице, които ще живеят отделно от него в другата държава; 
- Е 112 - разрешение за провеждане на планово лечение в друга държава от 
ЕС за сметка на компетентната институция; 
- Е 115  - издава се от НОИ и служи за удостоверяване правото на парични 
обезщетения при временна неработоспособност, трудови злополуки или 
професионални болести. Свързан е с Е 116; 
- Е 116 - болничен лист в рамките на ЕС; 
- Е 120 - удостоверение за регистрация в друга здравноосигурителна система 
на кандидати за пенсия; 
- Е 121 - удостоверение за регистрация в друга здравноосигурителна система 
на пенсионери и членове на семействата им; 



- Е 123 - формуляр за право на медицинска помощ в друга държава от ЕС, при 
прекарана трудова злополука или професионална болест. Служи за регистрация за 
посочения във формуляра срок; 
- Е 125 - индивидуални сметки за действителните разходи за предоставена в 
ЕС здравна помощ; 
- Е 126 - ставки на сумите за медицинска помощ в ЕС, подлежащи на 
възстановяване; 
- Е 127 - индивидуална справка за месечните средни суми, подлежащи на 
възстановяване между институциите; 
- Е 213 - подробен медицински доклад за резултатите от медицински 
прегледи,  проведени в друга държава по искане на компетентната институция; 
- Е 303/3 - за право на обезщетения за безработно лице, пребиваващо в друга 
държава с цел търсене на работа. Регистрира се от НОИ и НЗОК. 
- Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение, 
временно заместващо ЕЗОК (УВЗ ЕЗОК).  
- Формуляри, свързани с прилагането на двустранни спогодби за социална 
сигурност. 
 Проблеми, възникнали при признаването на български удостоверителни 
документи в ЕС. 
 Ред и процедури по издаването на всички европейски документи за 
обезщетения в натура (медицинска помощ). 
 Ред и процедури по издаване на документи, свързани с прилагането на 
действащи двустранни спогодби за социална сигурност. 
 Консултации относно реда за възстановяването на разходи, заплатени от 
граждани с непрекъснати здравноосигурителни права - при спешни и неотложни 
медицински ситуации по време на престой в друга държава на ЕС. 
 Консултации относно правото на медицинска помощ при престоя или 
пребиваването на българските здравноосигурени лица в трети страни. 
 Консултации на чужди граждани относно достъпа им до медицинска помощ 
в Република България при престой или пребиваване в нея. 
 Ред за разглеждане на молби на граждани за издаване на разрешение за 
провеждане на планово лечение в ЕС за сметка на НЗОК. 
 Ред за разглеждане на молби на граждани за възстановяването на разходи, 
заплатени в ЕС при спешни и неотложни медицински ситуации по време на престой в 
другата държава. 
 
ІV. Координати за връзка 
1. Приемна на НЗОК за консултации на граждани: София 1407, кв. „Лозенец”, ул. 
"Кричим" № 1. 
2. Местоположение на пощенска кутия за предложения и сигнали: София 1407, кв. 
„Лозенец”, ул."Кричим" № 1. 
3. Приемна на НЗОК за консултации на граждани с дирекция "Европейска интеграция 
и международно сътрудничество": София 1407, кв. „Лозенец”, ул."Кричим" № 1. 
4. Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани - 0800 14 800. 
5. Телефон за работа с предложения и сигнали - 0800 14 800. 
6. Информационен  център за права и задължения на гражданите - 02/965 9159. 
7. Пресцентър и връзки с обществеността  - 02/965 9152, 02/965 9157, 02/965 9254. 
8. Информационен телефон на дирекция "Европейска интеграция и международно 
сътрудничество" -  02/965 9116. 
9. Интернет страница на НЗОК - www.nhif.bg. 
 
V. Преходни и заключителни разпоредби 



§ 1. „Клиент” - всички задължително здравноосигурени, физически и юридически 
лица. 
§ 2. Настоящата Харта отменя „Харта на клиента” № РД-16-26/07.08.2009 г. 

 


