
 

ОТЧЕТ 
 

 

за извършена дейност на специализираната комисия по чл. 27, ал.1 от Наредба № 

2/27.03.2019 г.  за медицинските и други услуги по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за здравето 

и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане( Наредба №2) за  

лица до 18-годишна възраст, назначена със заповед № РД-18-38/12.03.2021г. на 

управителя на НЗОК, за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. 

 

За периода от 01.01.2022 г. – 30.09.2022  г. са постъпили общо 1481 заявления за 

заплащане на медицински и други услуги по Наредба №2 за лица до 18-годишна възраст видно 

от табл.1:  

Таблица № 1 

 

Заявленията са разгледани на заседания от специализираната комисията по чл. 27, ал.1 

от Наредба № 2 и са изготвени 3561 бр. протоколи. 

Постъпилите заявления за заплащане на медицински и други услуги по Наредбата за 

лица до 18-годишна възраст за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022  г. са с 20,5 % повече спрямо 

същия период за 2021 г. (1229 бр. за 2021 г. и 1481 бр. за 2022 г.). 

Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лица до 18-годишна възраст за периода 

01.01.2022 г. – 30.09.2022  г. са с 5.56 % повече спрямо същия период за 2021 г. (1331 бр. за 

2021 г. и 1405 бр. за 2022 г.). 

За периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. са издадени 1481 заповеди от управителя на 

НЗОК, от които 1200 за са лечение в България и 205 за лечение в чужбина.  

 

ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ са общо 1200, като 

от тях за одобрение – 1111 бр., 11 броя за отказ (за 2 броя - експериментални методи на 

лечение; за 8 броя – попада в обхвата на задължителното здравно осигуряване или правилата 

за координация на системите за социална сигурност; за 1 брой – налице е влязъл в сила 

индивидуален административен акт за заплащане по отношение на същия пациент за същите 

услуги),  прекратени – 24 бр. (по 6 от тях поради изтичане на нормативно определения срок за 

отстраняване на неясноти и непълноти, по 15 от тях след получена молба за прекратяване от 

страна на заявителя, по 2 от тях поради отпаднала необходимост от извършване на заявеното 

лечение, една преписка е прекратена поради факта, че е налице друго производство със същия 

предмет пред същия орган) , 6 заповеди за отмяна на издадена заповед, една заповед за спиране 

на производството  и 47 броя заповеди за изменение и допълнение на заповеди. 

За отчетния период са издадените 1111 за одобряване заплащането на медицински и 

други услуги за лечението на деца в България, ( което представлаява 92.81% от издадените 

заповеди за лечение в Р България), (табл. №2), както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

период 

общ брой 
подадени 

заявления 

общ брой издадени от 

НЗОК заповеди  
 

общ брой 

заповеди за 

лечение на деца 

в чужбина  

общ брой 

заповеди за 

лечение на деца в 

България 

 

01.01.2022 г. – 
30.09.2022 г. 

1481 1405 205 1200 



Таблица № 2 

Издадени  заповеди за: Брой заповеди за одобрение  

Лекарствени продукти 488 

Генетични изследвания 111 

Медицински изделия за неврохирургично 

лечение 
232 

Медицински изделия за ортопедично лечение 204 

Апарати/уреди за индивидуална употреба 26 

Медицински изделия за кардиохирургия 30 

Медицински изделия за гръдна хирургия 5 

Медицински изделия за лицево-челюстна 

хирургия 
1 

Лечение и диетични храни за специални 

медицински цели за  деца с редки заболявания 
13 

Лечение в България с участието на чуждестранен 

медицински специалист 
4 

Забележка* По три заявления са издадени заповеди за одобрение заплащането на 

лекарствен продукт и  на диетична храна за специални медицински цели. 

 

От издадените заповеди за одобряване на заплащането на медицински и други услуги 

най-голям е процентът на тези за лекарствените продукти – 43.8 %, следван от тези за 

медицински изделия – 42,3%. (на първо място е броят на издадените заповеди за одобрение 

заплащането на медицински изделия за неврохирургично лечение, следван от тези за 

ортопедично лечение). 
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Информация по заболявания по МКБ10, за които има издадени заповеди за одобряване 

на заплащане на лечението с лекарствени продукти за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. 

(табл. № 3) 

 

Таблица № 3 

 

Заболявания по МКБ10 

Брой  

заповеди за 

одобряване  

лекарствен 

продукт  

в ПЛС* 

Неразрешени  

лекарствени  

продукти 

БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА 
30   7 

БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 

КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 

/РЕВМАТОЛОГИЧНИ/ССС 

24 3 6 

БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА 
29 4 6 

БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА,  

РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНЕНЕТО И  

НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА 

85 3 18 

БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА 

СИСТЕМА 
9   2 

ОНКОЛОГИЧНИ/ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ/ 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ 

251 17 27 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 12   3 

ПОСТКОВИД УСЛОЖНЕНИЯ 
23   6 

* Лекарствени продукти по чл. 266 б, ал. 1 и ал. 7 от ЗЛПХМ 

 

ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА са 205 броя, като от тях  

174 заповеди  за одобрение на лечението на деца в чужбина (в това число 41 броя заповеди за 

изменение и допълнение на заповеди), 19 броя откази ( за 16 броя – попадат в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване и заявените медицински услуги да бъде извършено в 

България; за 1 брой – експериментален метод на лечение; 1 отказ – във връзка със съдебно 

решение; 1 отказ – за дейности, за които не е получено предварително одобрение), прекратени 10 

бр. (по 4 от тях след получена молба за прекратяване от страна на заявителя, по 2 поради влязъл 

в сила индивидуален административен акт за същото лице и същата услуга, по 1- поради липса 

на предмет и по 3 поради непредставяни изискуеми документи от страна на 

заявителя).Административното производството по една преписка е спряно поради наличие на 

висящо съдебно производство. 

За отчетния период от издадените 149 заповеди за одобряване на заплащането на заявените 

медицински и други услуги в чужбина (което представлява 72.68% от издадените заповеди за 

лечение в чужбина) в лечебни заведения в следните страни (табл. № 4): 

 

 



 

 

Таблица № 4 

държава 

общ брой заповеди 
през 

периода, с одобрено 
лечение 

 

общ брой заповеди за 
одобряване на 

медицински и други 
услуги по Наредба № 

2 насочени към 
комисия за  издаване 

на формуляри S2 

Австрия 37 

130 

Белгия 13 

Великобритания 4 

Германия 77 

Израел 2 

Италия 7 

Сърбия 2 

Турция 4 

Франция 12 

Хърватска 3 

Швейцария 13 

 

За отчетния период са изготвени проекти и издадени заповеди от управителя на НЗОК 

за лечение на деца  в чужбина в 11 страни, като най-голям е броят на децата, получили 

одобрение на медицински и други услуги по реда на Наредбата за провеждане на лечението в 

Германия, следвани от  Австрия, Белгия и Швейцария. 

 

 

Във връзка с настъпили през отчетния период нормативни промени в чл. 266б, ал.7 от 

ЗЛПХМ и в Наредба № 10 от 2011г, както и във връзка с някои установени непълноти в 

процеса на разглеждане на подадените заявления по реда на Наредба № 2 от 27.3.2019 г., НЗОК 

е направила с писмо с изх. № 04-04-509/10.08.2022 г. предложение до министъра на 

здравеопазването за изменения и допълнения на Наредба № 2 от 27.3.2019 г, които да доведат 

до оптимизиране на дейностите по предоставяне на качествени административни услуги на 

българските граждани, както следва:  

 В чл. 7, ал. 1, т. 1 след израза „1. диагностични и лечебни процедури, които не могат 

да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в Република 

България“ да се  добавят и генетични изследвания, извършвани в лечебни заведения у нас, за 

които няма предвиден друг механизъм за заплащане“.  

 В чл. 7, ал. 1 да се създаде нова точка 2а: 

„2а. лечение на заболявания с разрешени лекарствени продукти, което не се заплаща на 

отделно основание от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет от общински бюджети и е 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.  

 чл.7, ал. 1, т. 3 да се измени така:  

„3. неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени 

продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина и лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба 

по реда на чл. 266б от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина при спазване 

на условията и реда, определени за тях с Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение 
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с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени 

продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, както и за условията и 

реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по 

чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, когато лечението на 

съответното заболяване с тях не се заплаща на отделно основание с публични средства или със 

средства от бюджета на НЗОК и е без алтернатива в Република България (Наредба № 10 от 

2011г.).“ 

 чл. 21, ал. 4 изречение второ и в чл. 39, ал. 4 изречение второ да се изменят 

съгласно чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето: „Заповедта се издава не по-късно от един месец от 

започване на производството по заявлението.“  

 В чл. 25, ал. 1 да се създаде нова точка 5а: 

„т.5а. при подаване на заявление за заплащане на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 3 за 

лекарствените продукти по чл. 266б, ал. 1 от ЗЛПХМ – документите по чл. 30 от Наредба №10 

от 2011г., което е с оглед въвеждането на яснота по отношение на необходимите документи, 

които следва да са налице в процедурата по разрешаване заплащането на лекарствените 

продукти по чл. 266б, ал. 1 от ЗЛПХ, е необходимо да бъдат регламентирани необходимите 

документи, които да придружават медицинската документация при подаване на заявленията 

за заплащане на тези лекарствени продукти 

 В чл. 1, ал. 3, изр. второ след  думите „онкохематологични заболявания“ да се 

добави „както и за редки заболявания“ в съответсвие с мотивите на решение № 1414/15.02.22 

г. на Върховния административен съд, постановено по адм. дело № 10110/2021 г. по описа на 

същия съд, с което е оставено в сила решение № 26/01.07.21 г. по адм. дело № 263/2021 г. на 

Административен съд-Русе, и е прието, че Наредба №2/27.03.2019 г. съдържа празнота по 

отношение на лечението на здравноосигурените лица над 18 години с редки заболявания, 

което е нарушение на принципите, разписани в чл. 2 от Закона за здравето“. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 от 27 март 2019 г., 

Националната здравноосигурителна каса следва да създаде и поддържа информационна база 

данни относно: подадените заявления за заплащане на медицински услуги по чл. 4, 7 и 8 от 

Наредбата; движението по заявленията; заплатените услуги и тяхната стойност; лечебните 

заведения, в които са осъществени дейностите по чл. 4, 7 и 8, и резултатите от тях; 

медицинските специалисти по чл. 4, т. 3 и чл. 7, т. 7 от Наредбата; лечебните заведения и 

медицинските специалисти, които могат да извършват диагностично-лечебни дейности, за 

които се заплаща по реда на тази наредба, както и наличието или липсата на рамкови 

споразумения между тях и НЗОК; резултатите от диагностично-лечебните дейности, 

извършени по отношение на всеки един заявител. 

Със Заповед № РД-17-6/01.04.22 г. на управителя на НЗОК е създадена работна група със 

срок на изпълнение на задачите до 29.4.2022г. , но до настоящия момент изпълнението на 

задачите не е приключило, което създава значителни затруднения и риск от неточни и непълни 

данни поради ръчната им обработка към момента. 

Към 30.09.2022 година НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово 

подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на 33 073 202,35 лева.  

Същите са разпределени, като следва: 

- за лечение в България - 31 911 381,58 лева; 

- за лечение в чужбина - 1 161 820,77 лева. 
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