
 

                                

                                      ПРОМЕНИ В ГСО 2019 Г. 
 

 

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ 

 

 През 2020 г. за първи път формулярите за годишно отчитане на дейността на 

лечeбните заведения през 2019 г. са във вид на електронни таблици в Eхcel 2010. Във 

връзка с тяхното съставяне, моля да обърнете внимание на следното: 

 

1. Всеки файл започва с падащо меню, от което следва да изберете област и  вид на ле- 

чебното заведение.  

 

Например: 

Област: 03 Варна                 
  

Лечебно заведение: 03  Индивидуални практики за ПМП - Варна 
 

2. Някои от файловете имат повече от 1 страница (sheet), които  се намират най-долу и 

са оцветени в жълт цвят. Моля, разгледайте всички страници дали е необходимо да се 

попълнят данни в тях; 

3. На  последната  страница  е  необходимо да  се впишат данните за  имена, телефон и  

имейл на лицето, попълнило е-формулярите. 

 

Например: 

Данни за лицето попълнило е-формуляра: 
       Име и фамилия  √ 

 

попълни име и фамилия 

телефон  √ 
 

попълни телефон 

е-mail  √ 
 

попълни e-mail 

 

 

4. Налице са така наречените „Вертикални и хоризонтални контроли”. При неправил- 

но попълване се изписва с червени букви „Грешка”. Предвид това е необходимо да се 

съблюдава правилното и коректното попълване на електронните таблици. 

Необходимо е попълнените формуляри да се изпратят без наличие на грешки! 

 

Например: 

шна сумата от ш.097 до ш.104 

 
грешка 

   5. След като попълните файловете е необходимо да добавите Вашия  регистрационен 

номер в РЗИ-Варна към името на папката и да я изпратите на имейла на РЗИ-Варна, като 

прикачен файл. 

 

Например: папка „АИП ПМП 0306111....”; 

 



 Срокът за изпращане на файловете е 10.02.2020 г.!!! Електронният адрес на РЗИ – 

Варна е: office@rzi-varna.com. 

 

Напомняме на всички лечебни заведения за извънболнична помощ, че във връзка с 

чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска 

помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, е 

необходимо да се изпрати обобщено сведение за броя на лекуваните чужденци по страни 

за 2019 г. в срок до 20.01.2020 г. по електронен път на електронния адрес на РЗИ – Варна: 

office@rzi-varna.com, като прикачен файл в Excel или на хартиен носител на адрес: гр. 

Варна, ул. “Брегалница” № 3. Отчетната форма „Nareba_N2_blanka.xls” ще намерите в 

съответните папки по видове лечебни заведения. 
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