
 

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. – 30.06.2022 г. 

 

 

За периода от 01.01.2022 г. – 30.06.2022  г. са постъпили общо 990 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 2400 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. – 30.06.2022  г. са с 25,16 % повече 

спрямо същия период за 2021 г. (791 бр. за 2021 г. и 990 бр. за 2022 г.). 

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

01.01.2022 г. – 30.06.2022  г. са с 9.45 % повече спрямо същия период за 2021 г. (868 бр. за 

2021 г. и 950 бр. за 2022 г.). 

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са издадени 950 заповеди от управителя на 

НЗОК, от които 821 за са лечение в България и 129 за лечение в чужбина.  

 

Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в България са общо 

821, като от тях за одобрение – 762 бр., 9 броя (за 2 броя - експериментални методи на 

лечение; за 6 броя – попада в обхвата на задължителното здравно осигуряване или правилата 

за координация на системите за социална сигурност; за 1 брой – комисията е установила, че 

е налице влязъл в сила индивидуален административен акт за заплащане по отношение на 

същия пациент за същите услуги),  прекратени – 11 бр. (по 2 от тях поради изтичане на 

нормативно определения срок за отстраняване на неясноти и непълноти в приложените 

документи, по 8 от тях след получена молба за прекратяване от страна на заявителя, една 

преписка е прекратена поради факта, че е налице друго производство със същия предмет пред 

същия орган) , три заповеди за отмяна на издадена заповед и 36 броя заповеди за изменение 

на заповед. 

 

За отчетния период са издадените 762 заповеди (92.81% от издадените заповеди за 

лечение в Р България), с които е одобрено заплащането на медицински и други услуги 

за лечението на деца в 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. – 
30.06.2022 г. 

990 950 129 821 



 

Таблица № 2 

Издадени  заповеди за: Брой заповеди за одобрение  

Лекарствени продукти 332 

Генетични изследвания 91 

Медицински изделия за неврохирургично 

лечение 
155 

Медицински изделия за ортопедично 

лечение 
129 

Уреди за индивидуална употреба 16 

Медицински изделия за кардиохирургия 24 

Медицински изделия за гръдна хирургия 5 

Лечение и диетични храни за специални 

медицински цели за  деца с редки 

заболявания 

8 

Лечение в България с участието на 

чуждестранен медицински специалист 
4 

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

лекарствен продукт и диетична храна за специални медицински цели. 

 

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. – 30.06.2022 г. 

(табл. № 3) 

 

Таблица № 3 

 

Заболявания по МКБ10 

Брой  

заповеди за 

одобряване  

Лекарствен 

продукт  

в ПЛС* 

Неразрешени  

лекарствени  

продукти 

БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА 20   5 

БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 

КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 

/РЕВМАТОЛОГИЧНИ/ССС 

17 3 3 

БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА 
20 1 3 

БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА 

СИСТЕМА,  

РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНЕНЕТО И  

НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА 

48 2 12 

БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА 

СИСТЕМА 
4   2 

ОНКОЛОГИЧНИ/ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ/ 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ 
156 13 20 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 7   3 

ПОСТКОВИД УСЛОЖНЕНИЯ 18   6 

 

От издадените заповеди за одобрение на финансирането за лечение в България най-

голям е процентът на тези за лекарствените продукти – 43.5 %, следван от тези за медицински 

изделия – 41%. (на първо място е броят на издадените заповеди за одобрение заплащането на 

медицински изделия за неврохирургично лечение, следван от тези за ортопедично лечение). 



 
 

Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в чужбина са общо 129 

броя, като от тях  111 заповеди  за одобрение на лечението на деца в чужбина (в това число 

30 броя заповеди за изменение и допълнение на заповеди), 11 броя откази ( за 8 броя – попада 

в обхвата на задължителното здравно осигуряване и може да бъде извършено в България; за 

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

отказ – не се заплащат дейности, за които не е получено предварително одобрение), 

прекратени 6 бр. (по 1 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 2 поради непредставяни изискуеми документи от страна 

на заявителя). 

Производството по една преписка е спряно поради наличие на висящо съдебно 

производство. 

 

За отчетния период от издадените  97 заповеди (75.19% от издадените заповеди за 

лечение в чужбина) е предложено от комисията да бъде одобрено финансирането в 

лечебни заведения в следните страни (табл. № 4): 
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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 26 

82 

Белгия 9 

Великобритания 3 

Германия 44 

Италия 6 

Сърбия 2 

Турция 4 

Франция 5 

Хърватска 3 

Швейцария 9 

 

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

за лечение на деца  в чужбина в 10 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. 

Към 30.06.2022 година НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово 

подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на 25 755 733,85 лева. 

Същите са разпределени, като следва: 

- за лечение в България - 25 141 066,90 лева; 

- за лечение в чужбина - 614 666,95 лева. 


