
 1 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПТЕЧНИЯ СОФТУЕР ЗА СЛЕДЕНЕ НИВОТО НА 
ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (МИ) ИНТЕРМИТЕНТНИ КАТЕТРИ И 
СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА 

 
Програмата, с която работят аптеките, сключили договор с НЗОК, трябва: 

1. Да дава възможност за следене нивото на заплащане на медицински 
изделия (МИ) Интермитентни катетри. Стойностните лимити по заболяване (МКБ-
код) за ЗОЛ са: 

- за МКБ Z46.6 – до 72.00 лв. на ЗОЛ за период от 30 дни, считано от 
датата на отпускане  

 
Програмата трябва да отчита следните изисквания при спазване на условията 

за ненадвишаване на максималния лимит: 
- да се запазва броя на отпуснатото количество бройки/опаковки; 
- да се запазва крайната продажна цена на отпуснатото медицинско 

изделие (цена аптека); 
Стойността на заплащане от НЗОК на медицинските изделия се намалява в 

съответствие със зададените стойностни лимити.  
Пример:  

МКБ НЗОК-код Отп. К-во Цена аптека Стойност НЗОК 

Z46.6 ZF190 20 96.0 96.0 

 
В този случай имаме надвишаване на лимит за диагноза Z46.6. Реимбурсната 

сума следва да се намали така, че общата реимбурсна сума на рецептата да не 
надвишава лимита за диагнозата. Например в отчетния файл към НЗОК рецептата 
трябва да е въведена със следните стойности: 

МКБ НЗОК-код Отп. К-во Цена аптека Стойност НЗОК 

Z46.6 ZF190 20 96.0 72.0 

   96.00 72.00 

Софтуерът следва да изчислява сумата за ЗОЛ. 
 

2. Да дава възможност за следене нивото на заплащане на медицински 
изделия (МИ) Сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата. 
Въведен е стойностен лимит за ЗОЛ за 30 дни в размер на 260.00 лв.  

Пример: 

НЗОК-код Отп. К-во Цена аптека Стойност НЗОК 

WF115 2 260.00 260 

  260 260 

Програмата трябва да отчита следните изисквания при спазване на условията 
за ненадвишаване на максималния лимит: 

- продуктите се отпускат по протокол – не следва да се променя броя 
на продуктите, вписан в протокола; 

- да се запазва броя на отпуснатото количество бройки/опаковки; 
- да се запазва крайната продажна цена на отпуснатото медицинско 

изделие (цена аптека); 
Стойността на заплащане от НЗОК на медицинските изделия се намалява в 

съответствие със зададените стойностни лимити.  

Забележка: Програмата по т.1 и т.2 трябва да разрешава ръчна корекция на 
стойността, заплащана от НЗОК. 


