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НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

№        амбулаторен лист №   
 

Пациент 

 

 

 ЛНЧ дата на раждане ..      
 ....................................................................................................................  

име, презиме и фамилия по лична карта 
Aдрес: гр. (с.) .......................................................................................................................  
Ул.. ........................................................................................... №. ........................................  
ж.к. ............................................................ бл. ............... вх.............  ет. .......  ап. .................  
Изпращащ                 
лекар/лекар по дентална 
медицина         

 
 
 

 

   
заместващ нает 

 
 

Дата: ..  лекар/лекар по дентална медицина .............................  
подпис и личен печат и /или печат на лечебното  заведение 

 

 
 
Изпраща се за:     МКБ . .  Тип 
 

Кодове на назначени МДД: . . . 
 изпълнено  изпълнено  изпълнено 
. . . 
 изпълнено  изпълнено  изпълнено 

 
 

Извършващ                    
лекар/лекар по дентална медицина                   
           

 
Подпис на лекар код специалност УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина 

 ................................................   

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  
 
 
 

Дата: ..   Печат на лечебното заведение                                                     

Дата: ..     Пациент:   ......................................  
   

Бл. МЗ-НЗОК № 4A 

          
ЕГН (ЛНЧ) на пациента 

  
РЗОК №. 

  
здравен район 

  
код държава 

                    

Идентификационен номер 

  
код специалност 

          
Рег. номер на лечебното заведение 

          
НЗОК номер 

          
УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина  

          
УИН на заместващ/нает лекар 

          
Рег. номер на лечебното заведение 

          
НЗОК номер 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 
 

Първичният медицински документ "Направление за медико-диагностична дейност" – бл. МЗ-НЗОК № 4A се съставя в 
един екземляр от лекар от РЗИ, като направлението се изпраща на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента.  

Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви 
1. Общи данни: 

1.1. Направление за медико-диагностична дейност №. – пореден номер направление за медико-диагностична 
дейност. Номерацията е последователна за всеки лекар в рамките на календарна година. Номерът се изписва “дясно 
подравнен”. 
1.2. Амбулаторен лист №. – попълва се служебен номер 999999  от лекарите от РЗИ  

2. Данни за пациента: 
2.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в Република 
България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ и се въвежда дата на 
раждане. 
2.2. РЗОК №., здравен район – вписват се кодовете на РЗОК  
2.3. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес. 
2.4. Идентификационен номер– вписва се персонален идентификационен номер на осигурено в друга държава 
лице. 
2.5. Код на държавата – вписва се кодът на държавата за осигурено в друга държава лице. 

3. Данни за лекаря, издаващ направлението: 
3.1. НЗОК номер на съответното РЗИ 
Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, назначил МДД, според приложената номенклатура на 
специалностите. 
3.2. УИН – вписва се УИН на лекаря от РЗИ. 

4. Изпраща се за – изпращащият лекар, издал направлението, вписва: 
4.1. Кода на диагнозата по МКБ 10 (1. основен код на главна диагноза;). 
4.2. Код на назначената МДД – 10.64 
4.3. Полетата, в които не са вписани кодове на назначени МДД, се зачертават. 
4.4. Посочва се типът на направлението, съгласно приложена номеклатура, както следва: тип 1 – по повод остро 
заболяване или състояние извън останалите типове, издава се от лекар –служител на РЗИ  

5. Изпращащият лекар от РЗИ вписва датата на издаване на направлението, подписва се и задължително подпечатва 
документа с печат на съответното РЗИ. 
6. Данни на лекаря, извършил изследванията: 

6.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на ЛЗ, издаден от ИАМН/регионална 
здравна инспекция (РЗИ на ЛЗ, в което работи титулярят и НЗОК номер (НЗОК номер се отнася за ЛЗ, които имат 
един ИАМН №/РЗИ № и сключени договори в различни РЗОК или ЛЗ по чл. 5 от ЗЛЗ). 
6.2. Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, извършил МДД, според приложената 
номенклатура на специалностите. 
6.3. УИН на лекаря – вписва се УИН на лекаря, извършил МДД и подпис. Повече от един УИН се вписва само в 
случай, че назначените МДД се извършват от повече от един лекар. 
6.4.  Отбелязват се с „Х“ кодовете на извършените МДД. 
6.5. Вписва се дата на завършване на дейността по направлението и документът задължително се подпечатва 

с печата на лечебното заведение. 
7. Вписва се датата, на която пациентът с подписа си удостоверява, че е взет биологичен материал. 

 

За Националната здравно-              За Българския лекарски съюз: 
осигурителна каса: 
 

Председател на НС на НЗОК:             Председател на УС на БЛС: 
Жени Начева                        д-р Иван Маджаров 
 

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:     
д-р Бойко Пенков                     проф. д-р Николай Габровски 
 

Галя Димитрова                      д-р Николай Брънзалов 
 

Росица Велкова                      д-р Стоян Борисов 
 

д-р Иван Кокалов                     д-р Атанас Атанасов 
 

Теодор Василев                      доц. д-р Христо Шивачев 
 

Григор Димитров                     д-р Нели Нешева 
 

Оля Василева                        д-р Роза Анева 
 

Андрей Дамянов                      д-р Гергана Николова 
                               д-р Александър Заимов  
 

Управител на НЗОК:     
проф. д-р Петко Салчев 
 

            Съгласувал: 
                    Министър на здравеопазването: 
                    Кирил Ананиев 

 За Националната здравно- За Българския
 осигурителна каса: лекарски съюз:
 Председател на НС Председател
 на НЗОК: на УС на БЛС:
 Жени Начева Д-р Иван Маджаров
 Членове на Надзорния  
 съвет на НЗОК: 
 Д-р Бойко Пенков Проф. д-р Николай
 Галя Димитрова Габровски
 Росица Велкова Д-р Николай Брънзалов
 Д-р Иван Кокалов Д-р Стоян Борисов
 Теодор Василев Д-р Атанас Атанасов
 Григор Димитров Доц. д-р Христо Шивачев
 Оля Василева Д-р Нели Нешева
 Андрей Дамянов Д-р Роза Анева
  Д-р Гергана Николова
  Д-р Александър Заимов

 Управител на НЗОК:
 Проф. д-р Петко Салчев

Съгласувал:
Министър на здравеопазването:

Кирил Ананиев
3150


