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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 16 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г.,
бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2
и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108
от 2014 г. и бр. 1 и 104 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 4 думите „по методиката
съгласно приложение № 3“ се заменят с „като
се отчита индексът на ООН за цените на
дребно (RPI)“ и пред тях се поставя запетая.
§ 2. В чл. 11, ал. 8 след думите „разходооправдателни документи“ се поставя запетая
и се добавя „включително товарителницата
за самолетното карго, когато багажът се
пренася чрез самолет“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При първоначално пристигане, до
наемането на жилище или до настаняването в жилище – собственост на Република
България, но за период, не по-дълъг от два
месеца, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на
командирования служител и на членовете
на семейството му в хотел в рамките на
норматива за едномесечен наем, определен в
приложение № 6. При обективна невъзможност за настаняване в хотел в рамките на
норматива за едномесечен наем, определен в
приложение № 6, ръководителят на изпращащата администрация може да определи размер
на средствата за настаняване в хотел, който
не може да надвишава с повече от 20 на сто
норматива за едномесечен наем, определен
в приложение № 6.“
2. В ал. 8, в изречение второ думите „всички
данъци, такси и задължителни застраховки“
се заменят с „всички данъци, задължителни
застраховки и такси с изключение на такси
за битови отпадъци“.
3. В ал. 17 думите „3-годишен“ се заменят
с „4-годишен“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Н а ком а н д и р ов а н и я с л у ж и т е л в
държава – членка на Европейския съюз, в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в

Конфедерация Швейцария и на всеки член на
неговото семейство се поемат разходи в приемащата държава за една календарна година
в размер до 30 на сто от базисния размер
за 30 календарни дни при нормативно определено в законодателството на приемащата
държава доплащане за част от съответните
здравни услуги, предоставяни по силата на
регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072 и/или
за медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната
здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. Командированият служител е
длъжен да представи разходооправдателни
документи и други официални документи за
наличието на предпоставките за възстановяване на разходите по тази алинея, като в
противен случай същите не се изплащат от
изпращащата администрация.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) На командирования служител в Съединените американски щати и на всеки член
на неговото семейство се поемат разходи
за медицинско обсл у ж ване и за здравно
осигуряване в приемащата държава за една
календарна година в размер до 62 на сто
от базисния размер за 30 календарни дни,
определен във валута, срещу представяне
на разходооправдателни документи освен
в случаите, когато е обезпечено безплатно
медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 1 могат да сключват
в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска
осигуровка с покритие само в приемащата
държава. По предложение на ръководителя
на съответното представителство може да
се сключи и групова медицинска осигуровка
за целия персонал на представителството и
за членовете на семействата в рамките на
нормативноопределените размери.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 2 могат да сключват
в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за допълнителна
медицинска осигуровка с покритие само в
приемащата държава, обхващаща медицинско
обслужване извън предоставеното безплатно по силата на регистрация към местната
здравноосигурителна система чрез формуляр
S1/S072. По предложение на ръководителя
на съответното представителство може да се
сключи и договор за групова допълнителна
медицинска осигуровка за целия персонал на
представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените
размери.“
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5. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата по ал. 3 могат да сключват
в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска
осигуровка с покритие само в приемащата
държава. По предложение на ръководителя
на съответното представителство може да
се сключи и групова медицинска осигуровка
за целия персонал на представителството и
за членовете на семействата в рамките на
нормативноопределените разходи.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и
разходи над определения лимит за медицинско
обслужване и здравно осигуряване за съответната държава за неотложна животоспасяваща
медицинска намеса, ако тези разходи не се
поемат от сключената медицинска осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за
лимита за медицинско обслужване и здравно
осигуряване за съответната държава и не е
възможно транспортиране в България.“
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се изменя така:
„1. „Местни лица“ са както граждани на
приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани
на трети страни. Не се считат за местни лица
законно пребиваващи в приемащата държава служители в дипломатическата служба,
ползващи законоустановен отпуск, както и
лицата, ползващи отпуск по чл. 77 от Закона
за дипломатическата служба.“
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграфи 5 – 7 се отменят.
2. В § 8 думите „1 януари 2018 г.“ се заменят с „1 юли 2017 г.“.
3. Параграф 9 се изменя така:
„§ 9. Размерът на средствата за наем за
съответната държава, определен в процент
от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни
по приложение № 6, се определя на основата
на 100 на сто от базисния размер на дневните
командировъчни пари във валута съгласно
приложение № 1.“
4. Създава се нов § 10:
„§ 10. Не се допуска сключването на допълнителни споразумения, с които се удължава
срокът на действието на договори за наемане
на жилища, сключени до 1 юли 2017 г., в
които уговорената наемна цена надхвърля
максималния размер на средствата за наем,
определен по реда на приложение № 6.“
5. Досегашният § 10 става § 11.
§ 7. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се
изменя така:

ВЕСТНИК
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„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
ТАБЛИЦА
на базисния размер на дневните командировъчни
пари във валута при дългосрочно командироване
на служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина при
условията и по реда, определени със Закона за
дипломатическата служба
№ по
ред

Държава

1

2

Валута Дневни
пари
3

4

Европа
1.

Австрия

евро

110

2.

Азербайджан

евро

101

3.

Албания

евро

95

4.

Армения

евро

95

5.

Беларус

евро

99

6.

Белгия

евро

111

7.

Босна и Херцеговина

евро

93

8.

Великобритания

евро

111
110

9.

Германия

евро

10.

Грузия

евро

95

11.

Гърция

евро

105

12.

Дания

евро

118

13.

Ирландия

евро

109

14.

Испания

евро

104

15.

Италия

евро

109

16.

Кипър

евро

99

17.

Косово

евро

99

18.

Република Македония

евро

93

19.

Молдова

евро

97

20.

Нидерландия

евро

109

21.

Норвегия

евро

118

22.

Полша

евро

100

23.

Португалия

евро

105

24.

Румъния

евро

95

25.

Русия

евро

111

26.

Словакия

евро

100

27.

Словения

евро

98

28.

Сърбия

евро

96
100

29.

Турция

евро

30.

Украйна

евро

98

31.

Унгария

евро

101

32.

Финландия

евро

108

33.

Франция

евро

111

34.

Хърватия

евро

100

35.

Черна гора

евро

96

36.

Чехия

евро

100

37.

Швейцария

евро

132

38.

Швеция

евро

108
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№ по
ред

Държава

1

2

Валута Дневни
пари
3

4

Азия
39.

Афганистан

евро

103

40.

Виетнам

евро

91

41.

Индия

евро

92

42.

Индонезия

евро

94

43.

Ирак

евро

94

44.

Иран

евро

94

45.

Израел

евро

95

46.

Йемен

евро

86

47.

Йордания

евро

92

48.

Казахстан

евро

96

49.

Камбоджа

евро

85

50.

Катар

евро

96

51.

Китай

евро

106

52.

КНДР

евро

105

53.

Република Корея

евро

107

54.

Кувейт

евро

92

55.

Ливан

евро

100

56.

Монголия

евро

86

57.

Обединени арабски
емирства

евро

104

58.

Пакистан

евро

92

59.

Сирия

евро

92

60.

Узбекистан

евро

88

61.

Япония

евро

120

Алжир

евро

100

63.

Египет

евро

93

64.

Етиопия

евро

99

65.

Либия

евро

90

66.

Мароко

евро

91

67.

Нигерия

евро

109

68.

Тунис

евро

89

69.

ЮАР

евро

93

Аржентина

евро

89

71.

Бразилия

евро

107

72.

Канада

евро

112

73.

Куба

евро

100

74.

Мексико

евро

96

75.

САЩ

евро

116

76.

Австралия

1а. 130 Р ъковод и т ел на за дг ра н и ч но п редс та вит елс т во – извън реден
и пълномощен посланик, а к реди т и ра н с
у каз на президента на
реп убликата в повече
от две ст рани и/или
меж д у народни п рави т е лс т вен и орг а н изации.
Р ъковод и т ел на за дг ра н и ч но п редс та вителст во – постоянен
представител при межд у народ н и т е орга н изации

„
3.

4.

5.

Австралия и Океания
евро

135 Ръковод и т ел на за дг ра ни чно п редста вит е лс т в о – по с т о я нен
представител на Република Българи я към
Европейск и я съюз

магист ър

“
б) досегашният ред № 1 става ред № 1а и
се изменя така:
„

Америка
70.
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§ 8. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В Таблицата за определяне на командировъчните пари във валута на служителите,
командировани в задграничните представителства при условията и по реда, определени със
Закона за дипломатическата служба:
а) създава се нов ред 1:
„
1.

Африка
62.

ВЕСТНИК

106

“

магистър

в) редове № 3, 4 и 5 се изменят така:
110 Р ъковод и т ел на за дг ра н и ч но п редс та вителство – генера лен
консул
100 Управл яващ представителство
Ръководител на задгран и ч но п редс та ви т елство – ръководител на
дипломатическо бюро,
бюро за свръзка или
специална мисия
95 По с л а н и к не а к р ед итиран
Пъ л номощен м и н ист ър в задгранично
представителство
Аташе по отбраната
Служител на Министерството на отбраната
в задгранично представителство при международна организация –
I степен

“

магистър

магистър

магистър

“
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2. В забележките т. 3 се изменя така:
„3. Завеждащите финансово-административните служби, които водят финансовосчетоводната дейност на повече от едно
задгранично представителство, полу чават
допълнителни командировъчни пари в размер 250 евро месечно за всяко допълнително представителство, като общата сума
на командировъчните пари не може да е
повече от 95 на сто от базисния размер.“

ВЕСТНИК
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§ 9. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4 се
отменя.
§ 10. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 1
и 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблицата на размера на средствата
за наем за съответната държава, определен
в процент от базисния размер на дневните
командировъчни пари във валута за 30 календарни дни, се изменя така:

„ТАБЛИЦА
на размера на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент
от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни
№ по
ред

Размер на средствата за наем на обзаведено
жилище за съответната държава, определен
в процент от базисния размер на дневните
командировъчни пари във валута за 30 календарни дни

Държави

1.

30

Афганистан, Иран, Йемен, КНДР, Пакистан,
А нгола, Гана, Зимбабве, Судан, Етиопи я,
Тунис, ЮАР, Бразилия, Албания, Гърция, Кипър, Македония, Молдова, Чехия, Камбоджа

2.

35

Хърват и я, Б е ларус, Р у м ън и я, С ловен и я,
Армения, Босна и Херцеговина, Черна гора,
Косово, Сърбия

3.

40

Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва,
Словакия, Норвегия, Португалия, Русия, Турция, Украйна, Виетнам, Сирия, Узбекистан,
Мексико, Чили, Куба, Мароко, Индия

4.

45

Йордания, Полша, Унгария, Либия, Казахстан,
Грузия

5.

50

Нидерландия, Канада, Азербайджан

6.

55

Австрия, Финландия, Швейцария, Франция,
Ливан

7.

58

Белгия

8.

60

Тайланд, Венецуела, А лжир, Египет, Монголия

9.

65

Япония, Кувейт, Швеция

10.

70

А встрали я, Германи я, Ирланди я, Итали я,
Аржентина, Нигерия

11.

75

Великобритания, Израел

12.

80

Китай, Ирак

13.

90

Съединени американск и щати, Република
Корея

14.

95

Катар, Обединени арабски емирства, Индонезия

“
2. В забележките:
а) точка 3 се изменя така:
„3. При наемане на необзаведено жилище обзавеждането му се извършва съобразно минималните нормативи за обзавеждане на помещения в жилищата – собственост на Република
България, в зависимост от наличните средства по бюджета на съответното представителство и
съобразно финансовата изгода на Република България, както и транспортните и митническите
условия.“;
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б) създава се т. 4:
„4. Не се допуска заплащане от изпращащата администрация на средства за наем,
надхвърлящи максималния размер, определен по реда на приложение № 6, в случаите
на едност ранно у вели чение на наемната
цена от страна на наемодателя, извършено
в съответствие с условията на договора за
наем или на императивни разпоредби на
местното законодателство.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. От 1 юли 2017 г. до 30 септември
2018 г. командировъчните пари на дипломатическите служители и на служителите
с временен дипломатическ и ранг, дългосрочно командировани по реда на Закона
за дипломатическата служба в Постоянното
представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел, Кралство
Белгия, с изключение на ръководителя на
задграничното представителство – постоянен представител на Република България
към Европейския съюз, се определят, като
съответният процент от базисния размер на
дневните командировъчни пари съгласно
приложение № 2 се увеличи с 5 на сто.
§ 12. (1) Постановлението влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“ с изключение на § 1, § 4, т. 2 и 5,
§ 6, т. 1 и 3 и § 7, 8, 9 и 10, които влизат в
сила от 1 юли 2017 г.
(2) Размерите на средствата за наем на
обзаведено жилище за съответната държава,
определен в процент от базисния размер на
дневните командировъчни пари във валута за
30 календарни дни, посочени в таблицата по
§ 10, т. 1 от това постановление, се прилагат
по отношение на договорите за наемане на
жилища, сключени след 1 юли 2017 г., с изключение на Ирландия, за която процентът,
определен на ред № 10 от таблицата по § 10,
т. 1, се прилага по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след
1 януари 2017 г.
§ 13. Ръководителите на изпращащите
администрации следва да приведат заповеди те за дългосрочна коман ди ровка на
командированите служители в съответствие
с постановлението.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2048
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 16 МАРТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в размер 20 000 000 лв. за
осигуряване на дейностите по задължителната
имунопрофилактика в страната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на здравеопазването
да предприеме своевременно действия за
осигуряване на ваксини и биопродукти със
средствата по чл. 1, ал. 1 съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки, в
т.ч. съобразно чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки за недоговорените в
откритите процедури ваксини и биопродукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 2, т. 3 и 6 и чл. 3,
ал. 1 от Закона за здравето.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2049
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 16 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона
за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9,
33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.;
попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106
и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от
2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16
и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г.,
бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2,
7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г.,
бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6,
29 и 57 от 2015 г. и бр. 66 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 1 след думите „Република
България“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на случаите по чл. 10б“.
§ 2. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. (1) При предоставяне право на
продължително пребиваване на чужденец
в Република България на основание чл. 24,
ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4,
чл. 33к, ал. 3 и чл. 33р, ал. 1 от Закона за
чужденците в Република България със срок
до 1 година се събира такса в размер 150 лв.
(2) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република
България на основание чл. 24в от Закона за
чужденците в Република България със срок
до 1 година се събира такса в размер 100 лв.
(3) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република
България на основание чл. 24б, 24и, 33к и 33л
от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса
в размер 110 лв.
(4) Срокът, за който се събират таксите по
ал. 1 – 3, се изчислява от датата на изтичане
на последното разрешение за пребиваване на
чужденеца в Република България, ако няма
прекъсване на срока за пребиваване.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се
събира такса в размер 1000 лв.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. За разрешаване на дългосрочно
пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 110 лв.“
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Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2063

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
ОТ 16 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 64 на Министерския съвет от 2016 г. за
условията и реда за утвърждаване на броя
на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и
за приемане на Списък на приоритетните
професионални направления и на Списък на
защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти
по чл. 1, т. 1 по държавни висши училища и
по професионални направления се определя
като произведение от броя на приетите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква
„а“ от Закона за висшето образование през
последната учебна година по съответното
професионално направление и коефициент за
всяко професионално направление, определен
по методиката съгласно приложение № 1.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите, в които през последната
учебна година приетите за обучение студенти
и докторанти по приоритетните професионални направления и по професионалните направления от област на висшето образование
„Хуманитарни науки“ са под 15, максимално
допустимият брой на приеманите за обучение
студенти и докторанти се определя за равен
на 15 в рамките на свободния капацитет на
съответното професионално направление.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.2 думите „Хуманитарни науки“
и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 1.3 след думите „Педагогически
науки“ се добавя „Хуманитарни науки“ и се
поставя запетая.
3. В т. 4.1.1 думите „Хуманитарни науки“
и запетаята след тях се заличават.
4. В т. 4.1.2 след думите „Педагогически
науки“ се добавя „Хуманитарни науки“ и се
поставя запетая.
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2064

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.
Днес, 28.02.2017 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една
страна, и от друга страна, Българския лекарски
съюз се сключи този договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в
съответствие с които се сключват договорите
между НЗОК и изпълнителите на медицинска
помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков
договор (НРД) са в съответствие с действащото
българско законодателство. Законите и актовете в областта на здравеопазването, здравното
осигуряване и свързаните с тях обществени
отношения, с които е съобразен този НРД, са
изброени в приложение № 1.
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а
п ъ р в а
ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на НРД за медицинските
дейности са правата и задълженията по оказването на медицинска помощ в рамките на чл. 55
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и Районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския лекарски съюз (БЛС) и неговите районни колегии;
3. изпълнителите на медицинска помощ
(ИМП);
4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията
на медицинските специалисти не са предмет
на НРД.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИМП оказването в полза на ЗОЛ на медицинска помощ, договорена по вид, обхват, обем,
качество и цена в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2
ЗЗО;
2. осигурява равнопоставеност на ИМП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на медицинска помощ при условията и по
реда на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска помощ с лечебни/здравни
заведения, които не отговарят на условията,
изискванията и реда за сключване на договори,
определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК за
2017 г. (ЗБНЗОК за 2017 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната медицинска помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗОЛ;
6. изисква, получава от ИМП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща извършените и отчетени медицински дейности по ред и условия, в обеми и
по цени, определени в НРД;
8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република
България лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, предназначени за домашно
лечение на заболявания, определени по реда
на чл. 45, ал. 9 ЗЗО;
9. сключва договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели по т. 8;
10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната
система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
11. предоставя на ЗОЛ информация относно
мерките за опазване и укрепване на здравето
им, правата и задълженията на ЗОЛ съгласно
действащото законодателство;
12. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната медицинска помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЛС.
(2) Българският лекарски съюз има следните
права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове и лечебните
и здравни заведения при сключване на НРД;
2. съдейства и спомага за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП;
3. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
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4. участва чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда
на чл. 75 ЗЗО;
5. осъществява съвместно с РЗОК наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната медицинска помощ чрез регионалните
структури на БЛС;
6. органите на управление на БЛС съвместно с НЗОК осъществяват наблюдение по
изпълнението на НРД;
7. защитава правата и интересите на ИМП
при сключване и изпълнение на договорите
за оказване на медицинска помощ, сключени
между НЗОК и отделните изпълнители.
(3) При поискване органите на управление
на БЛС и НЗОК взаимно си предоставят информация по прилагането на НРД.
Чл. 3. Управителят на НЗОК и председателят на БЛС издават съвместно всички
указания, инструкции и други актове към
ИМП по тълкуването и прилагането на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗОЛ в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на извънболнична и
болнична медицинска помощ независимо от
тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние.
Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права
и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Със съответните права и задължения на ЗОЛ се ползват и лицата, осигурени
в друга държава – членка на ЕС, държава от
ЕИП или Конфедерация Швейцария, за които се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност по смисъла
на § 1, т. 22 ДРЗЗО, както и лицата, спрямо
които се прилагат международни спогодби за
социално осигуряване, по които Република
България е страна.
Чл. 8. (1) Здравноосигурените лица имат
право да подават жалби пред директора на
съответната РЗОК, когато не са удовлетворени
от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ. Жалбата се подава
по реда на глава втора, раздел X от ЗЗО, като
в нея се описват причините и се посочва наймалко едно от следните основания:
1. отчетена, но неизвършена медицинска
дейност;
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2. качество на медицинската помощ, което
не съответства на критериите за качество,
определени в НРД;
3. отказан достъп до медицинска документация;
4. получени от изпълнител на медицинска
помощ суми без правно основание.
(2) Жалбите по ал. 1 се подават в срок до
7 дни от установяване на някое от основанията по ал. 1.
(3) Здравноосигурените лица са задължени да спазват установения ред в лечебното
заведение.
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата
на ЗОЛ от страна на ИМП чрез:
1. включване в медицинската документация,
която е неразделна част от НРД, на конкретно
разписани изисквания, гарантиращи спазване
правата на ЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП.
(2) При неизпълнение от страна на ЗОЛ
на лекарски предписания, препоръки и назначен и я, о т разен и в А мбулат орен л ис т
(бл. МЗ-НЗОК № 1) и/или друга медицинска
документация по смисъла на НРД, лекарят
не носи отговорност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ, ЗАКУПУВАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за видовете медицинска
помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по обеми и цени,
договорени в НРД.
(2) Медицинската помощ по ал. 1 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на
НЗОК, който е основен и е регламентиран с
Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 24 от 2016 г.) (Наредба
№ 2 от 2016 г.).
Чл. 11. Медицинската помощ по чл. 10,
ал. 1 е:
1. първична извънболнична медицинска
помощ (ПИМП) съгласно приложение № 1
към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински
дейности (СМД) и високоспециализирани
медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) и високоспециализирани
медико-диагностични изследвания (ВСМДИ)
по специалности съгласно приложение № 2
към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.;
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3. болнична медицинска помощ (БМП),
включваща:
а) амбулаторни процедури (АПр) по приложение № 7 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2
от 2016 г.;
б) клинични процедури (КПр) по приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2
от 2016 г.;
в) клинични пътеки (КП) по приложение
№ 9 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.;
4. комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение (КДН) по приложение № 6 към
чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМК А НА НРД
Чл. 12. (1) Годишният размер на средствата
за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за
2017 г. е на обща стойност 1 946 428,9 хил. лв.
за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска
помощ – 200 000 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение) –
211 400 хил. лв.;
3. м е д и к о - д и а г н о с т и ч н а д е й н о с т –
77 500 хил. лв.;
4. б о л н и ч н а м е д и ц и н с к а п о м о щ –
1 457 528,9 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща
плащания за дейности по реда на Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54,
а л. 9 и чл. 59а, а л. 6 ЗЗО на Надзорни я
съвет (НС) на НЗОК, извършени в периода
1.12.2016 г. – 31.03.2017 г., и за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода
1.04. – 30.11.2017 г., подлежащи на заплащане
през 2017 г.
(3) Годишният размер на средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарс т вен и п род у к т и и мед и ц и нск и издел и я
съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2017 г. е на
обща стойност 878 571,6 хил. лв. за следните
видове дейност:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията
на страната и за лекарствени продукти за
лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които
НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 798 571,6 хил. лв.:
– в т. ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на
територията на страната – 573 006 хил. лв.;
– в т. ч. за лекарствени продукти за лечение
на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК
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заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 225 565,6 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 80 000 хил. лв.
(4) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени
продукти, финансирани от Министерството
на здравеопазването и Агенцията за социално
подпомагане, както и по реда на системите за
координация за социална сигурност, съгласно
ЗБНЗОК за 2017 г.
(5) След приемане на бюджета на НЗОК за
2018 г. БЛС и НЗОК определят финансовата
рамка за обемите и цените на дейностите,
подлежащи на заплащане през 2018 г., чрез
актуализация на НРД по реда на приемането му.
Чл. 13. (1) Надзорният съвет на НЗОК
може да одобрява компенсирани промени
между средствата за здравноосигурителните
плащания за медицински дейности, упоменати
в чл. 12, ал. 1, след становище на УС на БЛС
в едноседмичен срок от уведомяването.
(2) Размерът на средст вата по ч л. 12,
ал. 1 и 3 може да се променя със средства
от „Резерв, включително за непредвидени и
неотложни разходи“ или други средства по
реда на ЗБНЗОК за 2017 г.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ ПО НРД
Чл. 14. (1) Изпълнители на извънболнична
медицинска помощ по НРД могат да бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ
с изключение на денталните центрове и самостоятелните медико-технически лаборатории;
2. лечебните заведения за извънболнична
помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ към Министерския
съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
3. националните центрове по проблемите
на общественото здраве по Закона за здравето
(ЗЗ) – за дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ.
(2) Изпълнители на извънболнична медицинска помощ по НРД могат да бъдат и
лечебните заведения за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ.
(3) Договор за дейности и/или изследвания
от пакетите по специалности, включени в
приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на
Наредба № 2 от 2016 г. с лечебни заведения
за болнична помощ, може да се сключи само
ако на територията на този здравен район
няма лечебни заведения за извънболнична
медицинска помощ, сключили договори с
НЗОК, за изпълнение на:
1. специализирани медико-диагностични
изследвания;
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2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспец иа л изи ра н и мед и ц и нск и
дейности;
4. пакет „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
Чл. 15. (1) Изпълнители на БМП по НРД
могат да бъдат:
1. лечебни заведения за болнична помощ
(БП) по чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ;
2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ,
които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. лечебни заведени я за СИМП – Медицински център (МЦ), Дентален център
(ДЦ), Медико-дента лен цент ър (МДЦ) и
Диагностично-консултативен център (ДКЦ),
с разкрити легла за наблюдение и лечение
до 48 часа;
4. центрове за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ) по смисъла на чл. 10, т. 3а ЗЛЗ;
5. ком п лексн и он колог и ч н и цен т рове
(КОЦ) по смисъла на чл. 10, т. 3б ЗЛЗ с
разкрити легла;
6. д иа л изн и цен т р ове по см ис ъ ла на
чл. 10, т. 6 ЗЛЗ.
(2) Изпълнители на АПр по приложение
№ 7 на Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат
лечебните заведения по ал. 1.
(3) Изпълнители на КПр по приложение
№ 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.
могат да бъдат само лечебните заведения по
ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Изпълнители на КП по приложение
№ 9 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.
могат да бъдат само лечебните заведения по
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
(5) Изпълнители на КП „Наблюдение до
48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“ по приложение
№ 10 към чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Наредба № 2
от 2016 г. могат да бъдат само лечебните
заведения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
(6) Изпълнители на АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека
…“ по приложение № 11 към чл. 1, ал. 1 и
чл. 3 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат лечебни заведения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
(7) Изпълнители на дейности за „Заболявания, за които се осигурява комплексно
лечение (осигурява се всяка една отделна
част от цялостния процес на лечение) по
приложение № 12 към чл. 1, ал. 1 и чл. 4 от
Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат само
лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2 и 5 или
техните обединения.
Чл. 16. Изпълнители по чл. 11, т. 4 на
К ДН „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ по приложение № 6 към
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чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. могат
да бъдат:
1. за К ДН на лица с кожно-венерически
заболявания:
а) лечебни заведения за БП с разкрити
клиники/отделения по кожно-венерически
болести;
б) центрове за кожно-венерически заболявания по чл. 10, т. 3а ЗЛЗ;
2. за КДН на лица с психични заболявания:
а) лечебни заведения за БП с разкрити
психиатрични клиники/отделения;
б) центрове за психично здраве (ЦПЗ) по
чл. 10, т. 3 ЗЛЗ.
Чл. 17. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ извършват в полза на ЗОЛ медицински
дейности, предмет на сключените договори
с НЗОК.
(2) Лечебн и т е за веден и я, желаещ и да
сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при настоящите условия и ред за
извършване на видове дейности от пакета,
за които лечебното заведение е регистрирано
в Регионалната здравна инспекция (РЗИ),
респ. има разрешение за осъществяване на
лечебна дейност по чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ.
Чл. 18. (1) Изпълнителите на медицинска помощ съобразно нуждите и обема на
извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и
квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари, лекари по дентална медицина,
фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „доктор“, участващи в диагностичнолечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна
степен „специалист“, „бакалавър“ или „магистър“ – за извършване на дейности в рамките
на тяхната правоспособност;
3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.
(2) Лекари без придобита специалност
могат да извършват дейности от БП под
ръководство и по разпореждане на лекар
с придобита специалност, който извършва
медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност
за това.
(3) Лекари без придобита специалност
могат да извършват дейности от СИМП по
разпореждане в графика и под ръководство и
контрол на лекар с придобита специалност,
който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК
и носи отговорност за това.
(4) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от БП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва дентална дейност
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в същото лечебно заведение по договор с
НЗОК и носи отговорност за това.
(5) Лекари без придобита специалност по
обща медицина (извън случаите по чл. 14а
ЗЛЗ) могат да извършват дейности в лечебно
заведение за ПИМП като нает лекар.
(6) Лицата по а л. 1, т. 3 не могат да
участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.
(7) Трудовоправните и приравнените на
тях отношения между ИМП и наетите от тях
лица не са предмет на този НРД.
Ч л. 19. (1) Изп ъ л н и т ел и т е на ПИМ П
осигу ряват достъп до медицинска помощ
извън обявения си работен график на ЗОЛ
съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(2) За извършване на медико-диагностични
изследвания, необходими за изпълнението на
КП, КПр/АПр и К ДН, изпълнителите на БП
могат да сключват договори с други лечебни
заведения или с национални центрове по
проблемите на общественото здраве, когато
изискванията по съответната КП/КПр/АПр/
К ДН допускат това.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СК ЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОК АЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни
заведения и техни обединения и национални
центрове по проблемите на общественото
здраве, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват
медицинска професия в Република България – за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят
в лечебното или здравното заведение;
б) членство в съответната Районна колегия
(РК) на БЛС/РК на БЗС – за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят,
съответно работят в лечебните заведения;
в) лекарите/лекарите по дентална медицина – граж дани на държави – членки на
Европейския съюз (ЕС), останалите страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), Конфедерация
Швейцария, както и на трети държави, имат
право да упражняват медицинска професия
в Република България съгласно действащото
законодателство;
г) лекарите/лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно
заведение за извънболнична помощ, не са
членове на ТЕЛК/НЕЛК;
2. отговарят на настоящите специални
условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
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Чл. 21. (1) Всеки лекар може да работи в
изпълнение на два договора с НЗОК независимо от месторазположението на лечебните
заведения, в които се оказва помощта.
(2) По изключение с мотивирано предложение на директора на РЗОК, когато в
един здравен район няма лекар, работещ по
договор с НЗОК за съответната специалност,
у п рави тел я т на НЗОК може да разреши
сключване на трети договор за оказване на
специализирана извънболнична медицинска
помощ.
Чл. 22. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на медицинска помощ с лечебни
и здравни заведения, които:
1. имат регистрация в РЗИ на територията,
обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ;
2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК – за лечебните
заведения за БП, лечебните заведения по
чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 ЗЛЗ с разкрити легла
и здравните заведения.
(2) Лечебните заведения за извънболнична
помощ могат да сключват договори с НЗОК
за оказване на медицинска помощ на регистриран по реда на наредбата по чл. 41,
ал. 4 и 5 ЗЛЗ втори или следващ адрес на
дейност на територията на РЗИ, различна от
РЗИ по първоначалната регистрация, чрез
директорите на РЗОК, на чиято територия
имат месторазположение съответните адреси.
(3) Лечебните заведения по чл. 9 и чл. 10,
т. 3а и 3б ЗЛЗ, в чиито разрешения за дейност,
издадени по реда на чл. 46 ЗЛЗ, са посочени
повече от един адрес за осъществяване на
лечебната дейност и съответните структури
са разположени на териториите на различни
РЗОК, могат да сключват договори с НЗОК
за оказва не на мед и ц и нска помощ ч рез
директорите на РЗОК, на чиято територия
имат месторазположение съответните адреси.
(4) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1
ЗЛЗ и „Специализирани болници за рехабилитация – НК“ – ЕАД, сключват договори
с НЗОК за оказване на медицинска помощ
от своите териториални поделения, респ.
филиали, чрез директорите на РЗОК, на
чиято територия имат месторазположение
поделенията (филиалите).
(5) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със
съответната РЗОК, представят документите,
посочени в специалната част.
Чл. 23. (1) Лечебни заведения и техните
обединени я, как то и зд равни заведени я,
кандидатстващи за сключване на договор с
НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане
в сила на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО.
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(2) При неп ъ л но т а на п р едс т а вен и т е
документи директорът на РЗОК в срок до
7 дни от установяването є писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това
обстоятелство и определя срок до 14 дни за
нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество
на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО.
Директорът на РЗОК или упълномощено от
него длъжностно лице има право да провери
на място в лечебното/здравното заведение
съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена
декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в
определения от директора на РЗОК срок,
който изтича след срока по ал. 3, договор
може да се сключи и след изтичането му.
Чл. 24. (1) Когато въз основа на оценка на
потребностите и установена недостатъчност
съгласно Националната здравна карта (НЗК)
е налице потребност от медицинска помощ,
директорът на РЗОК може да сключва договори и след изтичане на срока по чл. 23,
ал. 3 с лечебни заведения, които отговарят
на изискванията на закона и НРД.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК
сключва договори или издава мотивирани
откази за сключване на договори в срок до
30 дни от подаването на документите. При
установяване на непълнота на представените
документи се прилага чл. 23, ал. 2.
Чл. 25. (1) Типовите договори с ИМП се
утвърждават от управителя на НЗОК след
съгласуване с председателя на УС на БЛС.
(2) Редът, условията и сроковете за заплащане на извършените и отчетени медицински дейности, установени в НРД, са
част от съдържанието на типовите договори/
допълнителни споразумения.
(3) Обеми те и цени те на медицинск и
дейности, установени в НРД, са част от
съдържанието на типовите договори/допълнителни споразумения.
(4) Неразделна част към договорите с
изпълнителите на медицинска помощ представляват:
1. протоколи за брой на назначаваните
специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични
дейности – за изпълнителите на ПИМП и
СИМП, определени по реда на ЗБНЗОК за
2017 г. от НС на НЗОК;
2. приложения за медицинските дейности
за БМП, за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ и/или
за лекарствена терапия при злокачествени
заболявания.
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(5) Предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени с РЗОК,
не може да се разширява.
(6) Алинея 5 не се прилага, когато въз
основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно НЗК е налице
потребност от медицинска помощ.
Чл. 26. (1) Директорът на РЗОК отказва
да сключи договор при:
1. условие, че лечебното или здравното
заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените
документи или при проверка;
2. липса на някое от тези общи или специални изисквания и условия за сключване
на договор, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно/
здравно заведение да осъществява медицинската помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените
документи или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на
договор извън установения срок по чл. 59а,
ал. 1, независимо от причините за това, с
изключение на случаите по чл. 24;
6. наложена санкция „прекратяване на
договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) В случаите по ал. 2 лечебното заведение
може да декларира намерение за сключване
на договор за оказване на БП не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока по ал. 2.
(4) Директорът на РЗОК издава заповед, с
която прави мотивиран отказ за сключване
на договор с ИМП в сроковете по чл. 23 и 24.
(5) Заповедта по ал. 4 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора
и печат на РЗОК.
(6) Заповедта по ал. 4 се връчва на лицето, което представлява лечебното/здравното
заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок
7 работни дни от издаването му.
(7) Заповедта, с която директорът на РЗОК
отказва да сключи договор с ИМП, може
да се обжалва съгласно чл. 59б, ал. 3 ЗЗО
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс (АПК), като оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
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Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Чл. 27. Изпълнителите на медицинска
помощ осъществяват дейността си съгласно
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на
професионалната етика, ЗЛПХМ, подзаконови
нормативни актове и НРД.
Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска помощ имат право да получат в срок и
в пълен размер договореното заплащане за
извършените дейности при условията и по
реда на глава седемнадесета, раздели VІІ и
VІІІ, глава осемнадесета, раздел VІ и глава
деветнадесета, раздели VІІІ и ІХ.
(2) Изпълнителите на медицинска помощ
имат право при поиск ване да пол у чават
текуща информация и съдействие от РЗОК
относно възложените дейности по изпълнение
на индивидуалния им договор.
Чл. 29. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ
или накърняват личното и професионалното
достойнство на лекаря, може да не се окаже
такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 30. Изпълнителите на медицинска
помощ се задължават да:
1. осигуряват на ЗОЛ договорената медицинска помощ и да изпълняват правилата за
добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят медицинска помощ по вид,
обем и качество, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК, с изключение на изпълнителите на
болнична медицинска помощ;
4. предписват лекарствени продукти, мед и ц и нск и издел и я и д ие т и ч н и х ра н и за
специални медицински цели по вид и количества, съобразени с обективното състояние
на пациента и изискванията на НРД и други
действащи нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане
от осигуреното лице за видове медицинска
дейност, която е заплатена от НЗОК, извън
предвидената сума, с изключение на меди-
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цински изделия за определени КП/АПр, в
които изрично е посочено;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените
дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на медицинска помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние
и методите за евентуалното му лечение.
Г л а в а

д е в е т а

К АЧЕСТВО И ДОСТЪПНОСТ НА МЕДИЦИНСК АТА ПОМОЩ
Чл. 31. Страните по договора извършват
системно и планирано оценяване, наблюдение
и непрекъснато подобряване на качеството
на медицинските услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и
сигу рността на договорените медицински
услуги и повишаване на удовлетвореността
на пациентите.
Чл. 32. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ оказват договорените медицински
дейности съгласно критериите за качество и
достъпност на медицинската помощ, посочени в глава седемнадесета, раздел ІV и глава
деветнадесета, раздел V от специалната част.
(2) Критерии за качество и достъпност на
медицинската помощ се изготвят и актуализират в съответствие с правилата за добра
медицинска практика след приемането им по
предвидения в закона ред, както и с наредбата
по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО.
(3) Д и рек т ор ът на с ъо т ве т ната РЗОК
прави комплексна оценка на критериите за
качеството и достъпност на оказаната помощ
от ИМП за период от 6 месеца за срока на
действие на този НРД съгласно методика,
разработена от НЗОК и БЛС, и я използва в
случаите по чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 33. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на медицинска помощ
по реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 3 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. документи, свързани с оказването на
медицинска помощ на лица, осигурени в
друга държава, включващи:
а) удостоверителни документи за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или профе-

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

сионални заболявания, издадени по реда на
правилата за координация на системите за
социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22
от ДР на ЗЗО или международни договори
за социална сигурност, по които Република
България е страна;
б) документи съгласно приложение № 4
„Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени
в други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка
с оказването на медицинска помощ по реда
на ЗЗО включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 5 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и
заплаща извършената дейност по договора
с НЗОК.
Чл. 34. Изпълнителите на медицинска
помощ издават за своя сметка първични
медицинск и док у менти с изк лючение на
„Рецептурна книжка на хронично болния“,
„Рецеп т у рна к ни ж ка на военноинва л и д /
военнопострадал“ и „Рецептурна книжка на
ветеран от войните“.
Чл. 35. Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната
част на НРД.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСК И ИЗДЕЛИ Я И ДИЕТИЧНИ ХРА НИ
ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ
ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ
НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
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приета с Решение № 8 от 6 януари 2017 г. на
Министерския съвет на Република България.
(2) Извършените имунизации по националните програми по ал. 1, т. 3 се отчитат с
една спецификация и една фактура, отделно
от останалата дейност.
(3) Лекарствените продукти, медицинските
изделия и диетичните храни за специални
медицински цели по ал. 1, т. 1 и 2 са за лечение на заболяванията, включени в списъка
по чл. 45, ал. 4 ЗЗО, определен с решение на
НС на НЗОК.
(4) Извън лекарствените продукти по ал. 1
НЗОК заплаща:
1. напълно лекарствени продукти, предписани и отпуснати на ветерани от войните при
условията и по реда на наредбата по чл. 5,
ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за ветераните от войните (ППЗВВ);
2. напълно и частично лекарствени продукти, предписани и отпуснати на военноинвалиди и военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4
от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), при условията и по реда
на наредбата по чл. 15, ал. 1 ЗВВ.
(5) Лекарствените продукти по ал. 4, т. 1
са определени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 5,
ал. 1 ППЗВВ, а лекарствените продукти по
ал. 4, т. 2 – в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването на основание чл. 15,
ал. 1 ЗВВ.

Раздел І
Общи положения

Раздел ІІ
Лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната, заплащани напълно или частично
от НЗОК

Чл. 36. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща в полза на ЗОЛ:
1. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната;
2. медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно
лечение на територията на страната;
3. имунологични лекарствени продукти по
национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ
и дейностите по поставянето им – до размер,
финансиран чрез трансфер от МЗ за съответните национални програми, както следва:
– профилактични ваксини срещу рак на
маточната шийка (РМШ), осигуряващи изпълнението на Националната програма за
първична профилактика на рака на маточната
шийка 2017 – 2020 г., приета с Решение № 1
от 5 януари 2017 г. на Министерския съвет
на Република България;
– профилактични ваксини срещу ротави русн и т е гас т ро ен т ери т и, о си г у ря ва щ и
изпълнението на Националната програма за
контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 – 2021 г.,

Списък с лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията
на страната
Чл. 37. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за лекарствени продукти за
домашно лечение на територията на страната,
включени в приложение № 1 на Позитивния
лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ, за които са подадени заявления
по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, както и
на лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ (наричана за краткост
в договора „Наредба № 10“).
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 са
посочени в списък, наричан „Лекарствен
списък“, който съдържа:
1. лекарствените продукти и всички данни
за тях съгласно приложение № 1 на ПЛС,
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публикуван на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти;
2. НЗОК код за всеки лекарствен продукт;
3. код на търговец/и на едро с лекарствени продукти, посочени от притежателя на
разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт;
4. указания относно реда за предписване,
отпускане и получаване:
а) група съобразно реда и начина на тяхното предписване по чл. 47, ал. 1;
б) вид на рецептурната бланка съгласно
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (Наредба № 4 от 2009 г.);
в) вид на протокола съгласно чл. 54, ал. 1;
г) отразяване на други специални изисквания по предписването на лекарствени
продукти, въведени от НЗОК за лекарствени
продукти, които не се предписват по протокол.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса чрез РЗОК уведомява ИМП за специалните изисквания по предписването на
лекарствени продукти и за промените в тях
преди влизането им в сила.
(4) Лекарственият списък по ал. 2 се публикува на официалната интернет страница
на НЗОК.
Чл. 38. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медицински изделия
за домашно лечение по списък, определен от
НС на НЗОК, наричан „Списък с медицински
изделия, които НЗОК заплаща в условията
на извънболничната медицинска помощ“.
Списъкът съдържа данни за всяко медицинско изделие:
1. номенклатурен код;
2. група; подгрупа, група по технически
изисквания;
3. код на НЗОК;
4. търговско наименование;
5. производител/търговец на едро (подал
заявление за заплащане на съответното медицинско изделие от НЗОК);
6. вид/форма;
7. размер; количество;
8. окончателна опаковка;
9. стойност, до която НЗОК заплаща медицинското изделие;
10. условия и ред за предписване и отпускане.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса издава указания за работа със списъка
по ал. 1.
(3) Указанията по ал. 2 се съгласуват с БЛС
преди влизането им в сила и се публикуват
на страницата на НЗОК.
Чл. 39. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за диетични храни
за специални медицински цели по списък,
определен от НС на НЗОК, наричан „Списък
на диетични храни за специални медицински

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

цели, заплащани от НЗОК“. Списъкът съдържа
за всяка диетична храна:
1. данни за диетичната храна – вид, подвид,
форма, количество, производител/вносител;
2. търговско наименование на диетичната
храна;
3. код на НЗОК;
4. стойност, до която НЗОК заплаща диетичната храна;
5. условията за предписване и отпускане.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса издава указания за работа със списъка
по ал. 1.
(3) Указанията по ал. 2 се съгласуват с БЛС
преди влизането им в сила и се публикуват
на страницата на НЗОК.
Чл. 40. Списъците с лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
в условията на извънболнична медицинска
помощ, както и указанията за тяхното прилагане се публикуват на интернет страницата
на НЗОК и са задължителни за ИМП и за
аптеките, които работят по договор с НЗОК.
Чл. 41. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата
си основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните
електронни документи.
(2) При промени в списъците и/или указанията по предписването им по ал. 1 НЗОК
изготвя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния/медицинския софтуер,
които публикува на интернет страницата си.
(3) Изменения и допълнения могат да
бъдат правени при законодателни промени
или при промяна на списъците по чл. 40 при
спазване на условията на ЗЗО, ЗЛПХМ, ЗМИ
и Закона за храните (ЗХ).
(4) Информацията по чл. 40 се публикува
на интернет страницата на НЗОК в сроковете
съгласно Наредба № 10.
Чл. 42. (1) За хроничните заболявания,
посочени в приложение № 6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“, се издава
„Рецептурна книжка на хронично болния“.
(2) Редът и начинът за работа с рецептурната книжка са посочени в приложение № 3.
(3) Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от ЗОЛ, на което е издадена.
(4) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат и при предписване на медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели.
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели
Чл. 43. Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за
специални медицински цели за домашно лечение на ЗОЛ се предписват съгласно глава
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трета, раздел IV от Наредба № 4 от 2009 г.
и този раздел.
Чл. 44. Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни, заплащани
от НЗОК, се предписват на:
1. здравноосигурени лица с непрекъснати
здравноосигурителни права към момента на
предписването;
2. лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС, държава от ЕИП или Конфедерация Швейцария, или от държава, страна по двустранна
спогодба с Република България, към датата
на извършване на предписанието.
Чл. 45. (1) Право да предписват лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели от
списъците по чл. 40 имат:
1. лекари от лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК;
2. лекари, работещи в лечебните заведения
към Министерството на правосъдието – за
лица, лишени от свобода.
(2) При осъществен временен избор предписанията се извършват от изпълнител на
ПИМП, при когото е осъществен временният
избор.
(3) В случаите на заместване на един лекар от друг заместникът, издал рецептурната
бланка, попълва личните си данни, РЗИ № на
практиката на титуляря, уникалния идентификационен номер (УИН) на заместника
и полага подпис и поставя личен печат на
лекаря и/или печат на лечебното заведение.
Чл. 46. (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за
специални медицински цели се предписват
след извършен преглед/консултация от лекаря,
който се документира в амбулаторния лист и
се удостоверява с подписа на ЗОЛ.
(2) При предписване лекарят, назначил
терапията, е длъжен да уведоми ЗОЛ, респ.
негов родител, настойник или попечител, за
вида на предписаните лекарствени продукти,
медицински изделия и/или диетични храни,
тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане.
(3) При хоспитализиране на ЗОЛ с хронични заболявания лекарят от лечебното
заведение за извънболнична помощ може да
предписва лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни без извършване
на преглед. В тези случаи в амбулаторния
лист в поле „анамнеза“ отбелязва, че предписанието се извършва за хоспитализирано
лице, и амбулаторният лист се подписва от
представител на пациента с вписани имена
и ЕГН на представителя.
(4) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ
за периода на хоспитализацията лекарят от
лечебно заведение за извънболнична помощ не
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предписва лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни, необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. новооткрито заболяване по време на
стационарното лечение;
3. промяна на терапията за придружаващи
хронични заболявания, назначена от лекар
в извънболничната помощ и заплащана от
НЗОК.
(5) Изпълнителите на медицинска помощ
прилагат ал. 4 при наличие на информация
по т. 1, 2 и 3 на ал. 4.
(6) Общопрактикуващият лекар и лекарят
специалист проследяват ефекта от прилаганата
терапия с лекарствени продукти за домашно
лечение за заболяванията, включени в списъка
по чл. 45, ал. 4 ЗЗО.
(7) При липса или недостатъчна ефективност от прилаганата лекарствена терапия
лекарят, провеждащ диспансерно наблюдение,
за заболяванията, за които има утвърден ред
за диспансерно наблюдение, може да назначава заместваща лекарствена терапия, освен
в случаите на специални изисквания при
назначена терапия по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО.
Чл. 46а. (1) Университетските болници и
лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, в
които има структури по профила на заболяването, проследяват ефекта от прилаганата
терапия с лекарствените продукти за домашно
лечение, включени в ПЛС със задължение
за проследяване на ефекта от терапията по
чл. 31а от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти.
(2) Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти по ал. 1 се
извършва за срок до първоначалното подаване на заявление по чл. 57б от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, за поддържане на реимбурсния
статус на лекарствения продукт.
(3) Условията и критериите, по които се
проследява ефектът от терапията с лекарствените продукти по ал. 1, както и прогнозният
брой пациенти за срока по ал. 2 се определят
от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
(4) Лечебните заведения по ал. 1 събират
информацията за всеки конкретен лекарствен
прод у кт и я предоставят на съответната
регионална здравна инспекция ежемесечно.
Чл. 47. (1) Лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК за
домашно лечение, се разделят на две групи
съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:
1. група I – лекарствени продукти, в т. ч.
по чл. 78, т. 2 ЗЗО, назначавани и предписвани с протокол;
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2. група II – лекарствени продукти, които
не се назначават и предписват с протокол.
(2) Терапията с лекарствени продукти по
ал. 1, т. 2, назначена от лекар специалист,
работещ в изпълнение на договор с НЗОК, се
отразява в амбулаторния лист и в електронния отчет на лекаря за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат. Екземпляр от
амбулаторния лист на ЗОЛ, на хартиен носител, се съхранява по хронологичен ред от
изпълнителя на СИМП. Вторият екземпляр
се изпраща чрез ЗОЛ до изпълнителя на
ПИМП за прилагане към здравното досие.
(3) Терапията с лекарствени продукти по
ал. 1, т. 2, назначена от лекар специалист,
който не работи в изпълнение на договор с
НЗОК, се отразява в бланка „Медицинско направление“ (бл. МЗ 119) на генеричен принцип,
която се предава на изпълнителя на ПИМП
чрез ЗОЛ. В този случай специалистът няма
право да предписва лекарствени продукти на
рецептурните бланки (образци МЗ-НЗОК).
(4) Общопрактикуващият лекар има право
съгласно назначената по ал. 3 от лекаря специалист терапия да предписва лекарствени
продукти по международно непатентно наименование в рамките на съществуващите в
Лекарствения списък.
(5) В слу чаите, когато ОПЛ констатира, че назначената терапия е в нарушение
на установените изискванията, в т. ч. и на
установени изисквания на НЗОК, ОПЛ не
предписва назначената терапия и връща ЗОЛ
към назначилия терапията лекар от СИМП.
Чл. 48. (1) Лекарствените продукти се
предписват на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО
при спазване изискванията на действащото
законодателство относно предписване на
лекарствени продукти, приложения № 6 и
№ 7, както и сключените между лечебните
заведения и НЗОК договори за оказване на
медицинска помощ по чл. 59 ЗЗО.
(2) Назначаването и предписването на лекарствени продукти за конкретен по Международната класификация на болестите (МКБ)
код на заболяване от списъка по чл. 45, ал. 4
ЗЗО се извършват при спазване на:
1. изискванията на Наредба № 4 от 2009 г.;
2. кратките характеристики на лекарствените продукти, неразделна част от разрешението
им за употреба;
3. приложение № 7 „Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на
чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности
на лекари, назначаващи терапия“.
(3) Алинея 2 се прилага и при предписване
на медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели.
Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението
на едно ЗОЛ едновременно предписване на
лекарствени продукти, принадлежащи към
едно и също международно непатентно на-
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именование, за повече от едно заболяване
(един МКБ код), независимо от вида и броя
на издадените рецептурни бланки.
(2) Не се допуска едновременно предписване от изпълнител на ПИМП и/или от лекар от
СИМП на повече от три лекарствени продукта
за едно заболяване (един МКБ код), както и
дублиране на предписанията в рамките на
срока за изпълнение на рецептата.
(3) Допуска се предписване на лекарствени
продукти до 5 календарни дни преди изтичане
на срока по ал. 2.
(4) Не се допуска за лечението на едно
ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка независимо от ползвания образец предписване
на различни продукти (лекарствени продукти,
медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и
частично заплащани лекарствени продукти.
(5) Лекарствени продукти, медицински
изделия, диетични храни за специални медицински цели, назначени с един протокол, се
предписват на една и съща рецептурна бланка.
Чл. 50. При предписване на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната
всички данни на ЗОЛ съгласно приложение
№ 3 се отразяват в амбулаторния лист и в
електронния отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 51. При издаване на рецептурна бланка
за предписване на лекарствени продукти за
лечение на хронични заболявания лекарят
задължително вписва назначената терапия и
в рецептурната книжка на хронично болния,
като следи за спазването на изискванията по
чл. 48, 49 и 50.
Чл. 52. Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната
се предписват на отделна рецептурна бланка при спазване на изискванията, посочени
в списъка по чл. 38, ал. 1 или списъка по
чл. 39, ал. 1, както и в указанията по тяхното
прилагане.
Условия и ред за предписване на лекарства по
„Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“
Чл. 53. (1) С „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1
от Наредба № 4 от 2009 г.) се назначават
лекарствени продукти, за които са налице
следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на ПЛС
и се заплащат от НЗОК по реда на Наредба
№ 10;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти
е посочено, че се извършва експертиза по
чл. 78, т. 2 ЗЗО;
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3. наличие на Решение на специализираната комисия по амбулаторна процедура № 38
„Амбулаторно наблюдение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти
по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 13).
(2) Протокол по ал. 1 могат да издават
специалисти по профила на заболяването,
работещи в лечебни заведения – изпълнители
на извънболнична помощ, от специализирани
комисии в лечебни заведения – изпълнители
на болнична помощ, или от специалисти
по профила на заболяването, работещи в
ЛЗ – изпълнители на КДН.
Чл. 54. (1) С „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
се назначава терапия със:
1. лекарствени продукти от група IА – протоколите за тях се разглеждат от комисия
в Централното управление (ЦУ) на НЗОК,
която извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО,
и се утвърждават с решение на управителя
на НЗОК съгласно Изискванията на НЗОК
при издаване и утвърждаване на протоколи
за конкретни заболявания;
2. лекарствени продукти от група IВ – протоколите за тях се разглеждат от комисия в
РЗОК, която извършва експертиза, и се утвърждават с решение на директора на РЗОК, с
изключение на лекарствени продукти, за които
изрично е посочено в съответните Изисквания на НЗОК при издаване и утвърждаване
на протоколи за конкретни заболявания, че
се разглеждат от комисията в ЦУ на НЗОК
по т. 1 и се утвърждават с решение на управителя на НЗОК;
3. лекарствени продукти от група IС – протоколите за тях се заверяват в РЗОК; за
определени лекарствени продукти, посочени
в съответните Изисквания на НЗОК при
издаване и утвърждаване на протоколи за
конк рет ни забол явани я, заверяването се
извършва след:
а) извършена експертиза от комисията в
РЗОК и решение на същата за заверяване
на протокола; при отрицателно решение на
комисията директорът на РЗОК издава решение за отказ за заверяване на протокола,
или
б) извършена експертиза от комисията в
ЦУ на НЗОК и становище на същата до комисията в РЗОК за заверяване на протокола;
при отрицателно становище директорът на
РЗОК издава решение за отказ за заверяване
на протокола.
(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.
Чл. 55. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО по ред,
предвиден в Правилника за устройството и
дейността на НЗОК.
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(2) Комисията в РЗОК извършва експертиза
по ред, предвиден в правилник, утвърден от
управителя на НЗОК.
Чл. 56. След утвърждаване по съответния
ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху „Рецептурната
бланка“ (МЗ-НЗОК) от изпълнител на ПИМП
или специалиста по профила на заболяването.
Чл. 57. На ЗОЛ, получаващи лекарства
от група IА по протокол, не могат да бъдат
предписвани други лекарствени продукти
от Приложение 1 на ПЛС, предназначени за
лечение на същото заболяване, за срока на
действие на протокола.
Чл. 58. (1) За разрешаване на отпускането
на лекарствени продукти по чл. 54 се разработват съвместно с външни експерти на
НЗОК изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни
забол явани я и г ру пи лекарства съгласно
приложение № 8 „Образец на Изисквания на
НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания
и групи лекарства“.
(2) Изискванията отговарят на кратките
характеристики на продуктите и съдържат:
1. лечебното/ите заведение/я, в което се
диагностицира заболяването, предлага терапия и извършва оценка на ефективността на
проведеното лечение;
2. ред за утвърждаване и заверяване на
протоколите;
3. необходими документи;
4. лист за определяне на критериите при
издаване на протоколи;
5. лечебно-диагностичен алгоритъм;
6. периодичност на контролните прегледи;
7. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на
лечението.
(3) Изискванията се утвърждават от управителя на НЗОК след решение на НС и предварително съгласуване с БЛС. Изискванията
са задължителни за ИМП.
(4) Всички промени в изискванията се
публикуват на интернет страницата на НЗОК
в срок не по-малък от 15 работни дни преди
прилагането им.
(5) Националната здравноосигурителна
каса чрез РЗОК уведомява своевременно
ИМП за наличието на промени в изискванията на НЗОК.
Чл. 59. (1) Всеки протокол се издава за
брой лечебни курсове за срок до 180 дни от
датата на заверка в РЗОК.
(2) Промяна на първоначалната терапия
се извършва само при медицински доказана
необходимост по ред и начин, указани в изискванията по чл. 58.
Чл. 60. (1) За утвърждаване и заверяване
на протоколи, с които са предписани ле-
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карствени продукти по чл. 54, ал. 1, ЗОЛ
представя следните документи:
1. заявление (свободен текст) до директора
на РЗОК, на територията на която ЗОЛ е
направило избор на лекар от ПИМП;
2. медицински и други документи съгласно
изискванията по чл. 58;
3. протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК;
4. декларация за информирано съгласие.
(2) Всички документи с изключение на
заявлението по ал. 1, т. 1 се подписват, подпечатват и регистрират от лечебните заведения
по съответния ред.
(3) Документите се представят в РЗОК,
на територията на която ЗОЛ е направило
избор на лекар от ПИМП.
(4) Документите по ал. 1 се разглеждат
от комисиите в ЦУ на НЗОК или РЗОК съобразно правилата за тяхната работа.
(5) Документите се утвърждават съобразно
правилата на чл. 54, ал. 1.
(6) Районната здравноосигурителна каса не
заверява протоколи, в които не са попълнени
всички реквизити. В този случай протоколът
се връща на специалиста/комисията, който
го е издал.
Чл. 61. (1) Действието на утвърден и заверен „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК“ се прекратява с
решение на управителя на НЗОК/директора
на РЗОК в следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите
на поява на нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите, когато комисията в ЦУ на
НЗОК отмени протокол, издаден от комисията в РЗОК;
6. при констатирано дублиране на прот окол, изда ден на ед но и с ъщо л и це за
припокриващи се периоди и за един и същ
лекарствен продукт в различни РЗОК и/
или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт
от приложение № 1 на ПЛС;
8. в случаите на изтегляне на заявление
от притежател на разрешение за употреба
на лекарствени продукти или други обстоятелства по реда на Наредба № 10.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 не се предоставя копие на лицето. Комисията, утвърдила
протокола, служебно съставя нов протокол
за остатъчния срок съобразно назначената
терапия.
Чл. 62. (1) Отказ за утвърждаване и заверяване на „Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, с
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който са предписани лекарствени продукти
от група IА, за които изрично е посочено
в съответните изиск вани я на НЗОК при
издаване и утвърждаване на протоколи за
конкретни заболявания, че се разглеждат и
утвърждават от комисията в ЦУ на НЗОК
за извършване на експертизи по чл. 78, т. 2
ЗЗО, може да бъде направен с мотивирано
решение на управителя на НЗОК в случаите,
когато:
1. назначената терапия в протокола не
отговаря на изискванията по чл. 58, ал. 1;
2. представените документи не съответстват на изискванията по чл. 58, ал. 1;
3. установено е неспазване на предписаната
терапевтична схема по одобрен протокол при
постъпили молби за следващ курс на лечение;
4. установено е неспазване на общите
изисквания на ЗЗО, ЗЛПХМ, нормативните
актове по прилагането им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска
само в случаи на документално доказана
медицинска обосновка.
Чл. 63. Районната здравноосигурителна
каса на основанията по чл. 62, ал. 1 при
спазване на изключението по ал. 2 може да
откаже утвърждаване и заверка на протокол:
1. за лекарства от група IВ;
2. за определени лекарства от група IС,
посочени в съответните Изисквания на НЗОК
при издаване и утвърждаване на протоколи
за конкретни заболявания, за които, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3, предложение второ, е
установен специален ред за утвърждаване
на протокола.
Чл. 64. След утвърждаване по съответния
ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху „Рецептурната
бланка“ (МЗ-НЗОК) от лекаря от ПИМП или
лекаря от СИМП – специалист по профила
на заболяването, съгласно изискванията по
чл. 58.
Чл. 65. (1) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти от група IА, се
изпълняват в аптеки, работещи по договор
с НЗОК и находящи се на територията на
област та, на която се намира лечебното
заведение за ПИМП, в което е осъществен
избор на изпълнител на ПИМП (постоянен
или временен).
(2) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и
упойващи вещества, се изпълняват в аптеки,
работещи по договор с НЗОК и находящи се
на територията на областта по местоиздаване
на рецептата.
(3) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за хронични заболявания,
лекарствени продукти от групи IВ и IС, както
и всички останали лекарствени продукти
извън посочените в ал. 1 и 2, и рецептите,
с които са предписани медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
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цели, се изпълняват в аптеки, работещи по
договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избора на изпълнител
на ПИМП от ЗОЛ.
Чл. 66. Рецептурните бланки и протоколите имат срок на валидност, установен в
Наредба № 4 от 2009 г.
Условия и ред на заплащане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели
Чл. 67. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно
лечение на територията на страната по ред,
начин и в срокове, определени в Наредба
№ 10 и сключените договори с притежатели
на разрешение за извършване на търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека.
(2) За един и същ период на лечение
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта,
предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
Чл. 68. (1) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни,
предписани и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни
права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО към
момента на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни;
2. лица, които са освободени от задължението да заплащат здравноосигурителни
вноски на основание чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
(2) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ
за периода на хоспитализацията НЗОК не
заплаща лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни, предписани от
лекар от лечебно заведение за извънболнична
помощ, в случай на неспазване изискванията
по чл. 46, ал. 4.
Раздел ІІІ
Им у нологични лекарствени прод у кти по
национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3
от Закона за здравето
Чл. 69. Национа лната здравноосиг у рителна каса заплаща за имунологични лекарствени продукти по национални програми и
дейностите по поставянето им, както следва:
1. профилактични ваксини срещу РМШ,
осигуряващи изпълнението на Националната
програма за първична профилактика на рака
на маточната шийка 2017 – 2020 г., приета с
Решение № 1 от 5 януари 2017 г. на Министерския съвет на Република България;
2. п рофи лак т и чни ва ксини срещ у ро тавирусните гастроентерити, осигуряващи
изпълнението на Националната програма за
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контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 – 2021 г.,
приета с Решение № 8 от 6 януари 2017 г. на
Министерския съвет на Република България.
Чл. 70. (1) Препоръчителните имунизации
против РМШ и ротавирусните гастроентерити
се извършват от изпълнител на ПИМП на
лица, вписани в регистрите им, от целеви
групи, определени в програмите по чл. 69.
(2) Изпълнител на ПИМП извършва имунизациите против РМШ и ротавирусните
гастроентерити при спазване на изискванията,
установени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България, и
при наличие на следните условия:
1. изразена воля за имунизиране срещу
РМШ и ротавирусните гастроентерити от
страна на законния представител (родител/
настойник) на лицето, обективизирана с
подпис на законния представител в амбулаторния лист;
2. информирано съгласие на законни я
представител, обективизирано с подпис на
бланка за информирано съгласие за имун и зи ра не с р ещ у РМ Ш и р о т а ви русн и т е
гастроентерити, публикувана на интернет
страницата на НЗОК.
(3) Имунизацията се счита за завършена
след прилагане на посочените в националните програми/кратките характеристики на
продуктите дози. Приложените дози следва
да бъдат от един и същ вид ваксина, с едно
и също търговско наименование.
Раздел ІV
Лекарствени продукти, предписвани и отпускани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали
Чл. 71. (1) Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 5, ал. 5 от
ППЗВВ имат всички лекари по чл. 4 от Наредбата за осъществяване правото на достъп
до медицинска помощ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се
предписват при условията и по реда на Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните
(Наредба № 3).
(3) Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 15, ал. 1 ЗВВ имат
всички лекари, сключили договор с НЗОК за
оказване на извънболнична помощ.
(4) Лекарствените продукти по ал. 3 се
предписват при условията и по реда на Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване
и заплащане на лекарствени продукти на
военноинвалидите и военнопострадалите.
Чл. 72. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат
в аптеки, открити от притежатели на разре-
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шение за търговия на дребно с лекарствени
продукти, сключили договори с НЗОК на
основание Наредба № 3, респ. Наредба № 2 от
2016 г. за реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Отпускането на лекарствените продукти се осъществява при условията и по реда,
установени в наредбите по ал. 1.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗК А С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 73. (1) Лечебните заведения, сключили
договор за оказване на медицинска помощ
с НЗОК, осъществяват дейностите и водят
документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията
и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската
експертиза, Наредба № 2 от 2016 г., Правилника за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи (Правилника) и НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на ПИМП или СИМП
при необходимост ОПЛ или лекарите специалисти извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза
към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) съобразно приложения № 4 и № 5
към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.;
4. дейност, свързана с подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК
при условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от
Правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на СИМП при необходимост ЛКК от лечебните заведения за
СИМП извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно
чл. 23, ал. 1 от Правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 2 от 2016 г.
(4) В изпълнение на сключените договори
за оказване на БП по КП и КПр/АПр при
необходимост се извършва медицинска експертиза на работоспособността.
Чл. 74. По преценка на ОПЛ или лекар – специалист от лечебно заведение за
СИМП, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава
на ЗОЛ:
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1. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6) – при необходимост от
прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато нормативната
уредба предвижда медицинската експертиза
да се извършва от ЛКК;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – при необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ;
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А) при необходимост от ВСМД; издава
се от лекар – специалист от изпълнител на
извънболнична мединска помощ; ОПЛ издава
„Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А)
само за ВСМД, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ, и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“;
4. при трайно намалена работоспособност,
която не е предшествана от временна неработоспособност или намалена възможност за
социална адаптация, ОПЛ насочва болния
към ТЕЛК с медицинско направление за
ТЕЛК съгласно Правилника.
Чл. 75. (1) При насочване към ЛКК лекарят по чл. 74, ал. 1 представя необходимата
медицинска документация.
(2) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни
заведения за СИМП, сключили договор с
НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6).
(3) Лекарската консултативна комисия,
сформирана в лечебно заведение за извънболни чна медиц инска помощ, назначава
допълнителни СМДИ и/или ВСМДИ, или
консултации, ако са необходими, с „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ-НЗОК № 4) и/или с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6).
(4) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за извънболни чна медицинска
помощ, няма право да насочи ЗОЛ за допълнителни медико-диагностични изследвания
или консултации към самия себе си.
Чл. 76. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на своята официална
интернет страница в рубрика „РЗОК“ списък
на сформираните ЛКК, сключили договор с
НЗОК на територията на съответната област
и профила им.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани в
лечебни заведения за извънболнична помощ,
представят ежемесечни отчети пред РЗОК.
Отчетът съдържа обобщен списък на ЗОЛ,
номерата на протоколите от заседанията на
комисията, състава на комисията и взетите
решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
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който пациентът е изпратен за експертиза
на работоспособността.
Чл. 77. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗОЛ и я насочва за
експертиза пред ТЕЛК.
(2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от
временна неработоспособност, ОПЛ насочва
болния към ТЕЛК с медицинско направление
за ТЕЛК съгласно Правилника.
(3) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя
медицински протокол и прилага съответната
медицинска документация във вид и обем
съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи
(РК МЕ) медицинск и я протокол по ал. 3,
придружен от молба и съответната медицинска документация.
(5) Когато се прецени, че представеният
протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 4 и № 5 на Наредба
№ 2 от 2016 г., РКМЕ е в правото си да го
върне на съответната ЛКК за допълнителни
изследвания или консултации.
(6) При необходимост ЛК К назначава
допълнителни изследвания или консултации
по реда на чл. 75, ал. 3.
Чл. 78. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването
на здравословното състояние на лицата и с
подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или Националната
експертна лекарска комиси я (НЕЛК), се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в
частта подготовка за преосвидетелстване от
ТЕЛК (НЕЛК), са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист – ОПЛ или лекарят специалист
или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6);
2. СМДИ – ОПЛ или лекарят специалист
или ЛКК издава на ЗОЛ „Направление за
медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 4);
3. ВСМДИ – специалистът или ЛКК издава
на ЗОЛ „Направление за медико-диагностични изследвания“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);
4. ВСМД – лекарят специалист или ЛКК
издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А); ОПЛ издава „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗНЗОК № 3А) само за ВСМД, включени в
диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно
приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от
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ОПЛ“, и ВСМД от пакет „Анестезиология и
интензивно лечение“.
Чл. 79. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК).
За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.
Чл. 80. (1) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК)
(за освидетелстване или преосвидетелстване)
лечебните заведения осъществяват дейност
(медицински консултации, изследвания и
издават документи) съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 2 от 2016 г.
(2) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за
осви детелст ване и ли преосви детелст ване
лекарите в лечебните заведения могат да
прилагат медицински консултации, епикризи
и изследвания, извършени по друг повод и
регламентирани в Наредба № 2 от 2016 г.
(3) След представяне на документите в
ТЕЛК (НЕЛК), по искане на последните, се
назначават само ВСМДИ с „Направление за
медико-диагностични изследвания“ (бл. МЗНЗОК № 4).
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМ А ЦИОННОТО ОСИГ У РЯВА НЕ И
ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 81. Изпълнителите на медицинска
помощ са задължени да събират, поддържат,
съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК
информация:
1. н а х ар т иен но с и т е л , с ъгл ас у в а н с
БЛС – за документи, за които се изисква
подпис на пациента;
2. финансови о т чет ни док у мен т и – на
хартиен носител или в електронен вид;
3. в електронен вид в определен от НЗОК
формат – за отчитане на ИМП за извършената
от тях дейност в полза на ЗОЛ, съдържащ
атрибутите от първичните медицински документи съгласно приложение № 3 „Първични
медицински документи“.
Чл. 82. Обемът и видът на информацията
по чл. 81 се използват за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63,
т. 1 и 2 ЗЗО и НРД.
Чл. 83. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
Чл. 84. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин и
в срокове, определени в глава седемнадесета,
раздели VIII и IX, глава осемнадесета, раздели VІ и VІІ, глава деветнадесета, раздели ІХ
и Х и приложения № 3 и 5.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя обратна информация на УС
на БЛС на тримесечен период за изпълнението на бюджета и дейностите по вид и обем
на национално и регионално ниво.
(3) Районната здавноосигурителна каса
предоставя при поискване от ИМП обратна
информация за отчетения брой на СМД и
стойност на МДД.
Чл. 85. Договорните партньори са задължени да предоставят съхраняваната при
тях информация по чл. 81 при проверка от
контролните органи на НЗОК, с изключение
на финансови отчетни документи по чл. 33,
ал. 2, т. 2 при електронно отчитане.
Ч л. 86. При п ромени в нормат ивната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет
страницата на НЗОК в срок не по-малък от
30 дни преди началото на периода, от който
се изисква да бъде приложено изменението,
в случай че срокът не противоречи на влизането в сила на нормативния акт.
Чл. 87. Българският лекарски съюз своевременно уведомява НЗОК при промяна на
УИН на лекарите.
Чл. 88. Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните
за ЗОЛ и ИМП за периода, регламентиран
в чл. 67 ЗЗО.
Чл. 89. Националната здравноосигурителна каса обявява на своята интернет страница
формати на електронни документи за отчитане на договорената и извършена по този
договор медицинска дейност.
Чл. 90. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗОЛ
и ИМП, в съответствие с изискванията по
чл. 68, ал. 1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на
личните данни.
Чл. 91. Националната здравноосигурителна каса е задължена чрез РЗОК да предоставя
на ЗОЛ при поискване информация за ИМП
и аптеките, сключили договор с РЗОК, съдържаща данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 92. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на
лечебните заведения за ПИМП информация
за промените в регистрите по чл. 133 през
портала на НЗОК.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
след приключване на обработките в информационната система на НЗОК.
Чл. 93. (1) На основание чл. 50 ЗЗО при
всяко ползване на болнична медицинска помощ осигурените лица са длъжни да представят документ, удостоверяващ самоличността
им съгласно Закона за българските лични
документи.
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(2) От лицата, на които не се издават документи по ал. 1, се представят документи,
удостоверяващи самоличността им, съгласно
националното законодателство на държавата,
чиито граждани са лицата.
(3) Лицата в производство за предоставяне
на статут на бежанец или право на убежище
представят удостоверяващ самоличността им
документ, издаден от Държавната агенция
за бежанците.
(4) Лицата в процедура по издаване на
док у мен т, у дос т оверяващ самоли чнос т та
им, поради изгубване, кражба, повреждане,
унищожаване, подмяна и промяна в данните, представят декларация по чл. 17, ал. 1
от Правилника за издаване на българските
лични документи или друг документ, удостоверяващ изброените обстоятелства, издаден
от съответните компетентни органи.
(5) В случаите, когато лицата постъпват
в лечебно заведение – изпълнител на БМП
(ЛЗБП), в животозастрашаващо състояние и
документ по ал. 1 – 4 не може да бъде представен, същият се представя до момента на
напускане на ЛЗБП.
Чл. 94. (1) На основание чл. 63, ал. 1, т. 1
ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ за всяко ЗОЛ с изключение на малолетните и поставените под пълно запрещение лица се създава електронен уникален
идентификационен номер (ЕУИН) в единна
информационна система.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса изготвя и публикува на официалната си
интернет страница указания за ползване на
информационната система по ал. 1.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ
Чл. 95. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на медицинска помощ
се извършва в съответствие с раздел Х от
ЗЗО и глава двадесета.
(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят в глава двадесета и с инструкция, издадена от управителя
на НЗОК на основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО,
която се публикува на интернет страницата
на НЗОК.
Чл. 96. (1) Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол по изпълнението на
договорите чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Директорът на РЗОК упражнява контрол върху изпълнението на договорите чрез
длъжностни лица на РЗОК – контрольори.
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Ч л. 97. (1) Д л ъж нос т н и т е л и ца – сл ужители на НЗОК, и длъжностните лица от
РЗОК – контрольори, осъществяват внезапен
контрол по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, контрол
преди заплащане на оказаната медицинска
помощ и последващ контрол.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 могат да
извършват проверки по постъпили жалби
от здравноосигурени лица, включително и
в случаите по чл. 35, ал. 2 ЗЗО.
(3) Контролът по ал. 1 и 2 по изпълнението на договорите с ИМП се урежда в глава
двадесета.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

СА НК ЦИИ ПРИ НЕИЗП ЪЛНЕНИЕ Н А
ДОГОВОРИТЕ
Ч л. 98. При конс тат и ра н и нару шен и я
от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО
по изпълнение на договорите за оказване
на медицинска помощ се налагат санкции,
предвидени в глава двадесет и първа, и/или
глоби или имуществени санкции съгласно
административнонаказателните разпоредби
на ЗЗО.
Чл. 99. (1) На територията, обслужвана от
РЗОК, се конституират арбитражни комисии
за оспорване на констатациите на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Арбитражните комисии по ал. 1 се
създават в съответствие с чл. 75 ЗЗО и осъществяват своята дейност при условията и по
реда, определени в глава двадесет и първа,
раздел ІV.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Чл. 100. (1) Договорът с ИМП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение на лекаря, регистрирал индивидуална
практика за извънболнична медицинска помощ – от момента на смъртта или от датата
на постановяване на съдебното решение за
поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в
РЗИ на лечебното заведение изпълнител при
условията на чл. 45 ЗЛЗ или отнемане на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност при условията на чл. 51 ЗЛЗ – от
датата на съобщаване на лечебното заведе-
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ние на акта на заличаването или на акта на
отнемане на разрешението;
5. при заличаване на лекаря, регистрирал
индивидуалната практика за първична или
специализирана медицинска помощ, от регистъра на БЛС, за което председателят на РК на
БЛС незабавно уведомява РЗОК – от датата
на влизане в сила на акта на заличаването;
6. п ри п рек ратяване, лик ви даци я и ли
о бя вя ва не в не с ъ с т оя т ел но с т на изп ъ лнител – юридическо лице или едноличен
т ърговец – от момента на наст ъпване на
съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар,
регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска професия в Република
България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЛС при настъпила
обективна невъзможност за изпълнение на
договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар, работещ
в лечебно заведение, което не е регистрирано
като индивидуална практика, договорът се
прекратява частично по отношение на този
лекар.
Чл. 101. (1) Договорът с ИМП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят е прекратил дейността си
за повече от 20 дни, без да уведоми РЗОК;
2. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност – повече от 3 последователни месеца;
3. в случай, че изпълнителят не отговаря
на условията за извършване на съответната
дейност, установени в нормативен акт или
НРД.
(2) В случаите по чл. 59, ал. 11, т. 1 и 2
ЗЗО договорът с ИМП се прекратява без
предизвестие от страна на НЗОК по реда на
глава двадесет и първа.
Чл. 102. Договорът може да се прекрати
с писмено предизвестие от страна на ИМП
в следните срокове:
1. за изпълнител на ПИМП – един месец,
доколкото страните не са уговорили по-дълъг
срок, но не повече от три месеца;
2. за изпълнител на СИМП – 15 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг
срок, но не повече от един месец;
3. за изпълнител на БП (КП/КПр/АПр)
и КДН – един месец, доколкото страните не
са уговорили по-дълъг срок, но не повече от
три месеца.
Чл. 103. (1) Прекратяването на договор с
ИМП не освобождава НЗОК от задължението
да заплати на същия извършените дейности

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

до прекратяването на договора по представени отчетни документи.
(2) Прекратяването на договор с изпълнител на медицинска помощ не освобождава
ИМП от задълженията за въстановяване на
суми по реда на глава двадесет и първа.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а
с е д е м н а д е с е т а
ИЗВ ЪН Б ОЛ Н И Ч Н А М Е Д И Ц И НС К А
ПОМОЩ
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори с
изпълнители на извънболнична медицинска
помощ
Чл. 104. Страна по договор с НЗОК може
да бъде лечебно/здравно заведение, което
отговаря на общите условия на глава седма
и специалните условия в този раздел.
Чл. 105. Националната здравноосигурителна каса сключва договор с лечебно заведение за ПИМП или лечебно заведение за
болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, което
има функциониращо и налично в лечебното
заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение
№ 10 „Изисквания за сключване на договор
с лечебни заведения за оказване на ПИМП“.
Чл. 106. (1) Лечебно заведение за ПИМП/
лечебно заведение за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, желаещо да сключи договор
с НЗОК, следва да има регистрирани ЗОЛ,
осъществили правото си на свободен избор
на ОПЛ.
(2) Не се установява долна и горна граница на броя ЗОЛ, осъществили правото си
на избор на ОПЛ.
Чл. 107. Лечебните заведения за ПИМП/
лечебните заведения за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ могат да ползват общи помещения и оборудване съгласно приложение
№ 10.
Чл. 108. В случаите на повече от един
адрес на помещенията, където лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП, извършва
лечебната си дейност, за функциониращото
и наличното оборудване важат изискванията
съгласно приложение № 10. То е задължително само за един от изброените адреси
на лечебното заведение, посочен изрично в
договора с НЗОК. За останалите адреси на
практиката се спазват изискванията на РЗИ.
Чл. 109. Общопрактикуващи лекари, включително и тези, които работят в лечебни
заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1
ЗЛЗ, или членовете на групови практики за
ПИМП могат да работят по договор с НЗОК
освен като ОПЛ, така и в дежурен кабинет,
разкрит към лечебни заведения по реда на
Наредба № 2 от 2016 г.
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Чл. 110. Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения
за СИМП/лечебни заведения за болнична
помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ за извършване на
всички общомедицински и всички специализирани медицински дейности от дадена
специалност от съответния пакет съгласно
Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 111. Лечебно заведение за СИМП/
лечебно заведение за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, желаещо да сключи договор
с НЗОК, следва да отговаря на посочените
в глава седма общи условия, както и да има
функциониращо и налично в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване
и обзавеждане съгласно приложение № 11
„Изиск вани я за ск лючване на договор с
лечебни заведения за оказване на СИМП“.
Чл. 112. Лечебно заведение за СИМП и
СМДЛ, сключило договор с НЗОК, с повече
от един адрес на помещенията, където то
извършва лечебната си дейност, следва да
има функциониращо и налично оборудване
и обзавеждане за всеки адрес, регистриран
в РЗИ и посочен в договор с НЗОК.
Чл. 113. Лечебно заведение за СИМП,
намиращо се в една или съседни сгради с
лечебно заведение за СИМП или БП, може
да ползва общи помещения и медицинска
техника за образна диагностика, за извършване на ВСМД и ВСМДИ.
Чл. 114. (1) Лечебно заведение за СИМП/
лечебно заведение за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ може да кандидатства и за
извършване на високоспециализирани медицински дейности по специалности, посочени
в Наредба № 2 от 2016 г., само в случай, че
кандидатства и за специализираните медицински дейности, включени в основния пакет
по съответната специалност, с изключение на
високоспециализираните дейности по пакет
„Анестезиология и интензивно лечение“.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение
следва да отговаря и на следните изисквания:
1. да разполага с функциониращо медицинско и техническо оборудване и обзавеждане
съгласно приложение № 11;
2. необходима квалификация и обучение
за използване на високоспециализираната
техника на специалистите, работещи в него,
съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и приложение № 11.
Чл. 115. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за извършване
на всички специализирани медико-диагностични изследвания от съответния пакет по
специалности съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
със самостоя телни медико-диаг ност и чни
лаборатории, лечебни заведения за СИМП
или лечебни заведения за болнична помощ
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по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, съдържащи в структурата
си медико-диагностични лаборатории, в съответствие с изискванията по приложение № 11.
Чл. 116. Лечебните заведения по чл. 115
могат да кандидатстват и за извършване на
високоспециализирани медико-диагностични
изследвания, посочени в Наредба № 2 от
2016 г., само в случай, че лечебните заведения кандидатстват и за специализираните
медико-диагностични изследвания, включени
в основния пакет по съответната специалност
и изпълнявани от съответния лекар специалист, работещ в лечебното заведение. В тези
случаи се прилага чл. 114, ал. 2.
Чл. 117. При липса на лечебно заведение,
сключило договор с НЗОК, което да извършва
определени медико-диагностични изследвания, за извършването им може да се сключи
договор с национален център по проблемите
на общественото здраве.
Чл. 118. Лекари с придобита медицинска
специалност, работещи в лечебно заведение
за болнична помощ по чл. 9 ЗЛЗ или лечебни
заведения по чл. 10 ЗЛЗ, могат да сключват
договори за оказване на извънболнична медицинска помощ при условие, че са спазени
изискванията на чл. 62 ЗЗО и чл. 81 ЗЛЗ.
Раздел II
Необходими документи и ред за сключване на
договори с изпълнители на извънболнична
медицинска помощ
Чл. 119. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да
сключат договор със съответната РЗОК, на
чиято територия са регистрирани в РЗИ,
подават заявление по образец, утвърден от
управителя на НЗОК, към което прилагат:
1. данни за идентификационния код на
търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на ЕС, или в държава, страна по Споразумението за ЕИП – документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава;
2. удостоверение за регистрация на лечебното заведение в РЗИ;
3. удостоверение за актуално членство
в БЛС с номер от националния регистър
(УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от
Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина
(ЗСОЛЛДМ), издадено от съответната РК на
БЛС, както и декларация, че не са с отнети
права да упражняват медицинска професия
в Република България – на лекарите, които
работят в лечебни заведения – индивидуална
или групова практика;
4. извън случаите по т. 3 се подава дек лараци я от представл яващи я лечебното
заведение за следните обстоятелства:
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а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване
на удостоверението с УИН по смисъла на
чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите,
които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
б) не са с отнети права да упражняват
медицинска професия в Република България – на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
5. договор по чл. 19, ал. 1 и декларация
на хартиен и електронен носител по образец,
посочен в приложение № 10, относно: осигуряване на достъп до медицинска помощ извън
обявения работен график на ЗОЛ съгласно
Наредба № 2 от 2016 г.; график за обслужване на пациентите; изискуемото оборудване,
обзавеж дане и нает персона л по чл. 139
(за лечебните заведения – изпълнители на
ПИМП);
6. декларация на хартиен и електронен
носител по образец, посочен в приложение
№ 11, за дейността на лечебното заведение
за СИМП;
7. декларация на хартиен носител за броя
ЗОЛ, осъществили правото си на избор на
лекар (за лечебните заведения за ПИМП);
8. декларация по чл. 21 на хартиен носител
за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
9. необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 15 от 2008 г. за
придобиване на специалност „Обща медицина“ от ОПЛ, а при липса на такъв квалификационен документ – документ, че са
зачислени за придобиване на специалност
по „Обща медицина“ (за лекарите, учредили
лечебно заведение за ПИМП или работещи
като ОПЛ в лечебно заведение за болнична
помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ), и необходимите
квалификационни документи съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването – за всички лекари, които ще оказват
медицинска помощ в изпълнение на договор
с НЗОК;
10. копие на заповед на директора на РЗИ
за създадена ЛКК към лечебните заведения за
извънболнична помощ / заповед за ЛКК – за
лечебни заведения за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ;
11. копие на сертификат от у частие в
национална или чуждестранна нетърговска
система за външна оценка на качеството по
медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и/или копие на сертификат за успешно
приключил контролен цикъл по програмата
за контрол на качеството на БНСВОК по
микробиология, вирусология, медицинска
паразитология, микология и клинична имунология – в случаите, когато в структурата
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на лечебното заведение има съответния вид/
видове лаборатории;
12. копие от удостоверение за признаване
на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение
за признаване на специалност, издадени от
министъра на здравеопазването по реда на
Закона за признаване на професиона лни
квалификации – за лекарите чужденци;
13. документи за придобита квалификация
за продължаващо медицинско обучение след
придобиване на специалност, необходими за
изпълнение на ВСМД/ВСМДИ, в съответствие с чл. 182 ЗЗ и съответните утвърдени
медицински стандарти.
Чл. 120. Лечебните заведения, сключили
договори в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и
чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК, подават
заявление, към което прилагат:
1. документи по чл. 119, т. 1, 2, 5 (договор
по чл. 19, ал. 1), 9, 12 и 13 в случай на настъпили промени или декларация за липса
на промени;
2. декларации по чл. 119, т. 4 и 8 – на
хартиен носител, и т. 5 и 6 – декларация на
хартиен и електронен носител;
3. документи по чл. 119, т. 3, 10 и 11.
Чл. 121. (1) Националните центрове по
проблеми на общественото здраве, желаещи
да сключат договор с РЗОК, подават заявление, към което прилагат:
1. копие от акта на Министерския съвет,
с който са създадени или преобразувани;
2 . дек лара ц и я по о бра зец , по с очен в
приложение № 11, на хартиен и електронен
носител за дейността на съответната профилна лаборатория в структурата на здравното
заведение;
3. копие от сертификат от БНСВОК по
клинична лаборатория или копие от сертификат за успешно приключил контролен цикъл
по програмата за контрол на качеството на
БНСВОК по микробиология, вирусология,
паразитология, микология и инфекциозна
имунология – в случаите, когато в структурата на здравното заведение има съответния
вид/видове лаборатории;
4. копия от необходимите квалификационни документи съгласно наредбата по чл. 181,
ал. 1 ЗЗ за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването – за всички
лекари, които ще оказват медицинска помощ
в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Националните центрове по проблеми на общественото здраве, работили по
договор с НЗОК в съответствие с НРД за
медицинските дейности за 2015 г. и Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54,
ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК,
представят нови документи в случай на на-
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стъпили промени или декларация за липса
на промени.
Чл. 122. (1) В случаите по чл. 14, ал. 2
лечебни заведения за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, желаещи да сключат договор с РЗОК за оказване на ПИМП, подават
заявление, към което прилагат: копие от акта
на Министерския съвет, с който са създадени
или преобразувани, и документите по чл. 119,
с изключение на тези по т. 2, 6, 8, 10, 11 и 13.
(2) Лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, сключили договори
в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решение № РД-НС-04-24-1
от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6
ЗЗО на НС на НЗОК и желаещи да сключат
договор с РЗОК за оказване на ПИМП, подават заявление, към което прилагат:
1. копие от акта на Министерския съвет, с
който са създадени или преобразувани и документи по чл. 119, т. 1, 5 – договор по чл. 19,
ал. 1, и чл. 119, т. 9, в случай на настъпили
промени или декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 119, т. 4 – на хартиен
носител, и т. 5 – декларация на хартиен и
електронен носител.
(3) В случаите по чл. 14, ал. 2 лечебни
заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1
ЗЛЗ, желаещи да сключат договор с РЗОК
за оказване на СИМП, подават заявление,
към което прилагат: копие от акта на Министерския съвет, с който са създадени или
преобразувани, и документите по чл. 119, с
изключение на тези по т. 2, 5 и 7.
(4) Лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, сключили договори
в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решение № РД-НС-04-24-1
от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6
ЗЗО на НС на НЗОК и желаещи да сключат
договор с РЗОК за оказване на СИМП, подават заявление, към което прилагат:
1. копие от акта на Министерския съвет,
с който са създадени или преобразувани, и
документи по чл. 119, т. 1, 9, 12 и 13 в случай
на настъпили промени или декларация за
липса на промени;
2. декларации по чл. 119, т. 4 и 8 – на хартиен носител, и т. 6 – декларация на хартиен
и електронен носител;
3. документ по чл. 119, т. 10 и 11.
Чл. 123. (1) В случаите по чл. 14, ал. 3
лечебните заведения за болнична помощ,
желаещи да сключат договор с РЗОК, подават заявление, към което прилагат: копие на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност, издадено от министъра на здравеопазването, и документите по чл. 119, с
изключение на тези по т. 2, 5, 7 и 10.
(2) В случаите по чл. 14, ал. 3 лечебните
заведения за болнична помощ, сключили
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договори в съответствие с НРД за медицинск ите дейност и за 2015 г. и Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54,
ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК
и желаещи да сключат договор с РЗОК за
оказване на СИМП, подават заявление, към
което прилагат:
1. копие на разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра
на здравеопазването, и документи по чл. 119,
т. 1, 9, 12 и 13 в случай на настъпили промени или декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 119, т. 4 и 8 – на хартиен носител, и т. 6 – декларация на хартиен
и електронен носител;
3. документ по чл. 119, т. 11.
Чл. 124. (1) При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по
чл. 119 – 123, изпълнителят на медицинска
помощ е длъжен в срок до 5 календарни дни
да уведоми РЗОК и да изпрати копие от съответния документ.
(2) При промяна на графика за обслужване
на пациентите изпълнителят на медицинска
помощ е длъжен в срок до 3 календарни дни
да уведоми РЗОК и да изпрати актуалния
график писмено или по електронна поща,
подписан с електронен подпис.
Чл. 125. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване
на извънболнична медицинска помощ, КП,
АПр, КПр и/или КДН, изискуемите документи за сключване на договор, които се
дублират, се представят в един екземпляр.
Чл. 126. (1) Изискуемите документи за
сключване на договор с НЗОК се подават
от лечебните и здравните заведения в съответната РЗОК в 30-дневен срок от влизане
в сила на НРД.
(2) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в
сроковете, при условията и по реда на чл. 23
и 24.
(3) Районната здравноосигурителна каса
съхранява в досие на съответния изпълнител
всички документи, представени със заявлението за сключване на договор.
Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
медицинска помощ
Условия и ред за оказване на извънболнична
медицинска помощ. Избор на общопрактикуващ
лекар, условия и ред за оказване на ПИМП
Чл. 127. Първоначален избор на ОПЛ може
да се осъществи по всяко време с регистрационна форма за избор.
Чл. 128. (1) Здравноосигурените лица могат да променят избора си на ОПЛ от 1 до
30.VI.2017 г. и от 1 до 31.ХII.2017 г.
(2) При прекратяване на договор с изпълнител на ПИМП ЗОЛ осъществяват нов
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избор на ОПЛ с регистрационна форма за
постоянен избор извън срока по ал. 1.
(3) Здравноосигурено лице, желаещо да
направи постоянен избор, представя на новоизбрания ОПЛ:
1. здравноосигурителна книжка, в която
новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена
и датата на избора;
2. третия екземпляр от регистрационната
форма за избор на ОПЛ, в случай че няма
здравноосигурителна книжка;
3. попълнена регистрационна форма за
постоянен избор;
4. документ за актуалния му здравноосигурителен статус.
(4) Лицата, временно пребиваващи за
срок от един до пет месеца извън здравния
район, в който са осъществили постоянен
избор, могат да направят временен избор с
регистрационна форма за временен избор.
(5) При изтичане на срока на временния
избор на ЗОЛ извън здравния район, в който
са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен
избор на ОПЛ.
Чл. 129. (1) В случаите на първоначален,
постоянен или временен избор на ОПЛ ЗОЛ
могат да осъществят правото си на избор,
като закупят регистрационни форми или попълнят разпечатани образци от официалната
интернет страница на НЗОК.
(2) Извън установените в ал. 1 начини за
осъществяване на правото на избор на ОПЛ
ЗОЛ може да попълни и изпрати на избрания от него ОПЛ регистрационна форма за
първоначален, постоянен или временен избор
по електронен път, безплатно, при условията
и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез
електронна услуга, предоставяна от НЗОК.
(3) При осъществяване на правото на избор
по ал. 2 се прилага чл. 131, ал. 4.
(4) Тех н и ческ и т е и орга н иза ц ион н и т е
условия и ред за осъществяване на правото
на избор по ал. 2 се осигуряват от НЗОК,
като се уреждат с указание на управителя на
НЗОК, публикувано на официалната интернет
страница на НЗОК.
Чл. 130. (1) Директорът на РЗОК и председателите на съответните РК на БЛС съгласувано с директора на съответното заведение
осъществяват служебен избор на ОПЛ за
следните категории:
1. задържани под стража повече от един месец по реда на Закона за Министерството на
вътрешните работи и лишени от свобода лица;
2. лица в процедура за придобиване статут
на бежанец;
3. лица, настанени в домове за медикосоциални услуги;
4. лица, настанени в специални училища и
домове за отглеждане и възпитание на деца,
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лишени от родителска грижа, в домовете за
деца с физически увреждания, в домовете за
деца с умствена изостаналост и деца, ползващи услуги от резидентен тип.
(2) При прекратяване на служебния избор
ЗОЛ по ал. 1 могат да осъществят нов избор
на ОПЛ.
(3) Когато преди осъществяване на служебния избор по ал. 1 ЗОЛ са имали осъществен
постоянен избор на ОПЛ, този последен постоянен избор се възстановява автоматично,
освен ако тези лица не са осъществили нов
постоянен избор на ОПЛ.
(4) В с л у ча и т е по а л. 3 а вт омат и ч но
възстановяване на избора се извършва от
директора на РЗОК, в която е последният
постоянен избор, след уведомяването му от
страна на директора на РЗОК, осъществил
служебния избор.
Чл. 131. (1) В случаите, когато ЗОЛ направи нов избор на ОПЛ, ЗОЛ предоставя
на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация.
(2) Извлечение с копия от необходимата
медицинска документация се предоставя на
ЗОЛ при поискване от него от предишния
ОПЛ.
(3) Съдържанието на извлечението по ал. 1
и редът за предоставянето му се определят
от НЗОК.
(4) Общопрактикуващият лекар е длъжен
да оказва медицинска помощ на ЗОЛ от датата, на която е осъществен изборът, като
ЗОЛ се включва в пациентската му листа
от тази дата.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя през портала на НЗОК два
пъти годишно в месеца, следващ преизбора
(юли и януари), информация на ОПЛ за извършени профилактични прегледи на ЗОЛ
от предишния ОПЛ.
Чл. 132. (1) Ежемесечно в срока и по
реда на чл. 209 изпълнителите на ПИМП
представят в съответната РЗОК списък с
новоизбралите ги ЗОЛ в утвърден от НЗОК
формат и първите екземпляри от регистрационните форми за първоначален, постоянен
и/или временен избор на хартиен носител.
(2) Районната здравноосигурителна каса
обработва подадената информация от всички
изпълнители по ал. 1, като за всеки от тях
отчита:
1. имената и броя на лицата, отпаднали
от регистъра му поради промяна в избора
или друго обстоятелство;
2. броя и имената на новорегистрираните
лица;
3. окончателния брой на лицата от регистъра след отчитане на броя на лицата
по т. 1 и 2.
(3) В срок до 5 работни дни след изтичане на
срока по ал. 1 РЗОК предоставя по електронен
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път на регистрираните ОПЛ в електронния
портал на НЗОК актуална пациентска листа
към последно число на отчетния месец чрез
портала на НЗОК.
Чл. 133. (1) Всеки ОПЛ от лечебното заведение за оказване на ПИМП води:
1. регистър на ЗОЛ, в който вписва данните
за ЗОЛ съгласно регистрационните форми за
осъществяване на избор на ОПЛ;
2. регистър на ЗОЛ, осъществили временен
избор при тях за срок от един до пет месеца.
(2) Общопрактикуващите лекари оказват
медицинска помощ при условията и по реда
на НРД на лицата от регистрите по ал. 1,
както и на ЗОЛ, осъществили правото си на
избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал
амбулатория на територията на друг здравен
район, обърнали се инцидентно по повод на
остро състояние.
(3) Общопрактикуващите лекари оказват медицинска помощ при условията и по
реда на НРД на здравноосигурени лица от
държави – членки на ЕС, и по двустранни
спогодби след представяне на удостоверителни документи за право на обезщетения
в натура в случай на болест, майчинство,
трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Регламент
(ЕИО) № 574/72, Регламент (ЕО) № 987/2009
и двустранни спогодби.
Чл. 134. (1) Общопрактикуващият лекар
оказва ПИМП в обхват съгласно Наредба
№ 2 от 2016 г. на:
1. здравноосиг у рени лица, записани в
регистрите им;
2. здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън
здравния район, в който са избрали ОПЛ.
(2) Общопрактикуващият лекар оказва
медицинска помощ при условията и по реда
на НРД и на ЗОЛ от друг здравен район,
обърна ли се к ъм изпълни тел на ПИМП
инцидентно по повод на остри състояния.
(3) Здравноосиг у рените лица, избра ли
ОПЛ, не заплащат медицинската помощ по
ал. 1 извън потребителската такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО. Таксата не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от
лицата със заболявания, посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при
които ЗОЛ са освободени от потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 135. (1) Общоп рак т ик у ващи я т лекар от лечебно заведение – изпълнител на
ПИМП, провежда диспансеризация на ЗОЛ
съгласно Наредба № 2 от 2016 г. и Наредба
№ 8 от 2016 г. за заболяванията, подлежащи
на диспансеризация от ОПЛ по приложение
№ 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ
по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“.
(2) Общопрактикуващият лекар провежда
диспансеризация на регистрираните при него
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ЗОЛ при спазване на реда по чл. 4, ал. 1 – 5
на Наредба № 8 от 2016 г. Едно ЗОЛ не
може да бъде диспансеризирано за едно и
също заболяване в повече от едно лечебно
заведение и/или от повече от един лекар за
един и същ период от време.
(3) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ до 18 години е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други
при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински
дейности и изследвания по вид, периодичност
и честота) за всички заболявания изцяло
от лекар – специалист от СИМП, съгласно
приложение № 9 и приложение № 14 „Пакет
дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ,
диспансеризирани от лекар специалист“.
(4) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 години е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент
подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания
изцяло от ОПЛ съгласно приложение № 9 и
приложение № 14. Изключение се допуска
за пациентите с инсулинозависим захарен
диабет, неинсулинозависим захарен диабет
на инсулинолечение и пациенти, претърпели
сърдечни интервенции и/или операции, до
края на първата година след интервенцията/
операцията, при които диспансерното наблюдение се осъществява от лекар специалист
от СИМП.
(5) В случаите по ал. 4, когато ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение за всички
заболявания изцяло от ОПЛ, е препоръчително извършването на два консултативни
прегледа от съответния лекар – специалист
от СИМП, за съответната календарна година
по преценка на ОПЛ, но не по-малко от един,
като в тези случаи ОПЛ насочва пациента
за консултативен преглед.
(6) В случаите по ал. 5, когато ЗОЛ е заявил писмен отказ в амбулаторния лист от
извършване на консултативен преглед при
лекар – специалист, ОПЛ има право да не
назначи консултация.
(7) В случаите, в които при прегледа от
ОПЛ се установи, че се касае за заболявания,
включени в Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 9 или приложения № 9 и № 14, ЗОЛ
подлежат на диспансеризация, като диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
Чл. 136. (1) В случаите по чл. 135, в които
за отделните заболявания е определена различна честота на диспансерните прегледи/

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

медицинските дейности за периода на наблюдение (за календарна година), за обща честота
на диспансерните прегледи/медицинските
дейности се приема най-високата предвидена
честота, за което и да е от заболяванията на
ЗОЛ, диспансеризирани от съответния лекар.
(2) Когато за отделните заболявания са
посочени едни и същи медико-диагностични и
консултативни дейности, за общ брой/честота
на тези медико-диагностични и консултативни
дейности се приема най-високият предвиден
брой/честота за което и да е от заболяванията в рамките на периода на диспансерно
наблюдение (за календарна година).
(3) При първоначална диспансеризация
за дадено заболяване общият брой прегледи,
изследвания и консултации за пациента за
съответната календарна година се определя
пропорционално на оставащите месеци до
края на годината.
(4) При уведомяване на ЗОЛ за правото му
на следващ диспансерен преглед и последващото неявяване на ЗОЛ диспансеризиращият
лекар не носи отговорност.
Чл. 137. (1) Профилактиката и диспансеризацията на ЗОЛ се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата
за добра медицинска практика и включват
необходимите медицински дейности на ОПЛ
при осъществяването на профилактичния/
диспансерния преглед, както и извършване
на последваща оценка на резултатите от
назначени изследвания и консултации.
(2) При поискване от пациента ОПЛ му
предоставя екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед.
Чл. 138. (1) Общопрактикуващият лекар
е длъжен да:
1. изпълнява програми „Майчино здравеопазване“, „Детско здравеопазване“, извършва профилактика на ЗОЛ над 18-годишна
възраст, формира групи от лица с рискови
фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ
над 18 години, извършва профилактични
дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови
фактори за развитие на заболяване съгласно
приложения № 1, 2, 3, 5 и 6 на Наредба № 8
от 2016 г. и приложение № 13 „Дейности на
ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи
от лица с рискови фактори за развитие на
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с
рискови фактори за развитие на заболяване
и програма „Майчино здравеопазване“;
2. води регистри по чл. 133, ал. 1 на електронен носител;
3. подготвя документацията за консултации
и медико-диагностични изследвания, когато
прецени, че са необходими такива;
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4. подготвя док у ментаци ята за хоспитализация на ЗОЛ, когато прецени, че е
необходима такава;
5. извършва посещения на ЗОЛ от домове за медико-социални грижи, записани в
неговия регистър;
6. изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици;
7. излага на видно място в амбулаторията
си списък на категории лица, освободени от
потребителска такса съгласно чл. 37 ЗЗО;
8. оказва спешна медицинска помощ на
територията на лечебното заведение на всеки
пациент независимо от неговата регистрация
и местоживеене, когато такава е потърсена
от него, до пристигане на екип на спешна
помощ;
9. осигурява достъп до медицинска помощ
извън обявения си работен график на ЗОЛ
съгласно Наредба № 2 от 2016 г.;
10. извършва задължителни имунизации
и реиму низации на ЗОЛ над 18-годишна
възраст съгласно Наредба № 15 от 2005 г.
(2) За формиране на групите от лица с
рискови фактори за развитие на заболяване
по ал. 1, т. 1 ОПЛ попълва „Карта за оценка
на рисковите фактори за развитие на заболяване“, включена в медицинския софтуер
на лекаря, осъществил прегледа, изготвена
по образец съгласно приложение № 4 към
Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 3.
(3) Общопрактикуващият лекар няма задължение да предоставя на ЗОЛ здравноосигурителни книжки и не трябва да съхранява
раздадените такива в амбулаторията си.
(4) След издадаване на направление за
хоспитализация/КПр/АПр ОПЛ не назначава
допълнително прегледи и изследвания по
искане на лечебното заведение за болнична
помощ.
(5) След изписване на ЗОЛ от лечебно
заведение за болнична помощ контролните
прегледи, включени в КП, не се отнасят до:
1. профилактични прегледи на ЗОЛ;
2. прегледи на ЗОЛ от ОПЛ или лекар
специалист от СИМП за предписване на
лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване на процедури от пакет „Физикална и
рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.
Чл. 139. (1) За нуждите на осъществяваната
дейност лечебните заведения – изпълнители
на ПИМП, наемат медицински персонал,
както следва:
1. при регистрирани над 2500 ЗОЛ при
ОПЛ – лекар;
2. при регистрирани над 3500 ЗОЛ при
ОПЛ – лекар на пълен работен ден.

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

(2) В случай по ал. 1, т. 2 при регистрирани над 3500 ЗОЛ при ОПЛ – един лекар на
пълен работен ден, и допълнително за всеки
2000 регистрирани над този брой ЗОЛ още
един лекар на пълен работен ден.
(3) За нуждите на осъществяваната дейност
изпълнителите на ПИМП могат да наемат
медицински специалист/и с образователноквалификационна степен „специалист“ или
„бакалавър“ с оглед осигуряване на основния
пакет от медицински услуги съобразно техните потребности, размера, вида и територията.
(4) В случаите, когато има нает допълнителен медицински персонал, лекарите от
лечебното заведение – изпълнител на ПИМП,
са задължени да включат в месечния график
часовете, в които лично ще оказват медицинска помощ.
(5) Всеки лекар, който е в трудовоправни
отношения с изпълнител на ПИМП, сключило
договор с НЗОК, подписва всички медицински документи и ги подпечатва с личния си
печат и/или с печата на лечебното заведение.
Чл. 140. (1) Общопрактикуващите лекари
обявяват в амбулаторията на място, достъпно за ЗОЛ, своя месечен график съгласно
приложение № 10, който съдържа часове:
1. за амбулаторен прием;
2. за домашни посещения;
3. за промотивна и профилактична дейност;
4. за работа по програма „Майчино здравеопазване“;
5. за работа по програма „Детско здравеопазване“.
(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за
консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон. В
графика се посочва и заместник на избрания
ОПЛ за случаите, когато той не може да
изпълнява лично задълженията си, както и
неговото местоположение, телефон и други
начини за контакт, а също и местонахождението, телефонът и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното
заведение, осигуряващи медицинска помощ
на пациентите извън графика на ОПЛ.
(3) Извън графика по ал. 2 в случаите,
в които ОПЛ не може да изпълнява лично
задълженията си, същият поставя на видно
и общодостъпно място в амбулаторията си
съобщение за срока на своето отсъствие,
както и имената на заместника, неговото
местонахождение, телефон и други начини
за контакт (в случаите, в които има повече
от един заместник).
(4) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗОЛ
в повече от едно населено място, графикът
по ал. 1 се изготвя за всяко населено място
поотделно, в това число и за всеки нает
лекар в практиката.
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Чл. 141. (1) Всеки ОПЛ посочва в договора
си с РЗОК свой заместник или заместници
за случаите, когато не може да изпълнява
лично задълженията си. Посоченият заместник или заместници представят писмена
декларация за съгласие. Общопрактикуващият лекар писмено уведомява директора
на РЗОК за името на заместника, срока и
мястото на заместване. Заместникът подготвя
документацията по консултации и медикодиагностични изследвания.
(2) Общопрактикуващият лекар и заместникът/заместниците му могат да представят
в РЗОК договор за заместване за условията,
при които се извършва заместването – срок,
м яс т о, ра зп ла щат ел на сме т к а, помощен
персонал и др., който се приподписва от
директора на РЗОК.
(3) При липса на договор за заместване
посоченият по реда на ал. 1 заместник встъпва в правата на титуляря, като титулярят
писмено уведомява съответната РЗОК. В
този случай РЗОК заплаща по сметката на
титуляря на практиката.
(4) Лицата, определени за заместници,
трябва да притежават съответната правоспособност и да са вписани в съответния
регистър по ЗСОЛЛДМ.
(5) В срока на заместване заместникът
има всички права и задължения на титуляря
на практиката, попълва всички медицински
документи с личните си данни (УИН и трите
имена) и УИН на титуляря, подписва ги и
подпечатва с личния си печат и/или печата
на лечебното заведение. Във всички случаи
се вписва регистрационният номер на практиката на замествания ОПЛ.
(6) В срока на заместване заместникът
може да подписва финансовоотчетни документи само когато това е уговорено в
договора за заместване.
(7) Срокът на заместване не може да бъде
по-дълъг от срока на действие на договора
на титуляря на практиката с НЗОК.
Чл. 142. (1) При възникнала необходимост
от преглед или консултация на болни или
пострадали лица, които се нуждаят от медицинска помощ, за да бъде предотвратено
по-нататъшно развитие и усложняване на
заболяването, изпълнителят на ПИМП извън
обявения график осигурява необходимите
медицински грижи по един от начините,
определени в Наредба № 2 от 2016 г.
(2) В случаите по ал. 1 диагностичнолечебните дейности се изпълняват по общ,
предварително изготвен месечен график. В
графика фигурират телефон/и за връзка и
адрес/и на мястото, където се оказва медицинската помощ. За промените в графика
се уведомява РЗОК.
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Ч л . 143. Общоп ра к т и к у ва щ и я т лек ар
създава и съхранява здравно (медицинско)
досие на пациентите, което съдържа:
1. амбулаторни листове от извършени от
него прегледи и дейности;
2. амбулаторни листове от специалисти,
в случай че има предоставени такива от
ЗОЛ на ОПЛ;
3. амбулаторни листове за комплексно
д ис п а нс ерно (а м бу л ат о рно) н аб л юден ие
о т спец иа л ис т и по „Кож но -венери ческ и
болести“ и/или по „Психиатри я“/„Детска
психиатрия“, в случай че има предоставени
такива от ЗОЛ на ОПЛ;
4. резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания, в случай
че има предоставени такива от ЗОЛ на ОПЛ;
5. епикриза/и от проведено болнично лечение, в случай че има предоставени такива
от ЗОЛ на ОПЛ;
6. карта за профилактика на бременността
съгласно Наредба № 8 от 2016 г.;
7. карта за оценка на рисковите фактори
за развитие на заболяване, включена само
в медицинския софтуер на ОПЛ;
8. екземпляр от издаденото от ОПЛ направление за хоспитализация.
Чл. 144. (1) Наред с първичните документи за работа с НЗОК ОПЛ издава и/
или заверява и документи на записаните
в неговия регистър ЗОЛ съгласно Наредба
№ 2 от 2016 г.
(2) При необходимост от скъпоструващи лекарства и лечение по реда на чл. 78
ЗЗО ОПЛ съдейства за комплектуване на
необходимите документи за извършване на
експертизи.
(3) Общопрактикуващият лекар попълва
„Рецептурната книжка на хронично болен“
при заболяванията по приложение № 6.
Чл. 145. (1) За осигуряване на необходимостта от специализирана извънболнична
медицинска помощ ОПЛ издава „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3)
по преценка в зависимост от обективното
състояние на ЗОЛ в следните случаи:
1. при необходимост от консултативен
преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи специализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при необходимост от физиотерапия.
(2) За осиг у ряване необходимост та от
специализирана извънболнична медицинска
помощ ОПЛ издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) за
провеждането на профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба № 8 от
2016 г. и Наредба № 2 от 2016 г.
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(3) Общопрактикуващият лекар отразява
оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1).
(4) За осиг у ряване необходимост та от
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение от специалисти по „Кожно-венерически болести“ ОПЛ издава „Медицинско
нап равление за комп лексно диспансерно
наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 10).
(5) Включването на ЗОЛ в програми „Майчино здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“ при лекари с придобита специалност
„Акушерство и гинекология“ и „Педиатрия“
и извършването на профилактични прегледи
при лекари с придобита специалност „Гастроентерология“, „Урология“, „Ендокринология
и болести на обмяната“, „Вътрешни болести“,
„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство
и гинекология“ за лицата с установен риск,
както и диспансеризация на ЗОЛ се осъществяват на база на еднократно издадено „Направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3)
от ОПЛ. При промяна на лекаря специалист,
осъществяващ дейностите по изпълнение
на програмите и диспансеризацията, ОПЛ
издава ново направление.
(6) В случаите по ал. 1 ОПЛ подготвя
необходимите документи.
(7) В медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение задължително се посочва конкретното
искане към специалиста.
(8) Общоп ра к т и к у ва щ и я т лек ар издава „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) за ВСМДИ в
случаите на:
1. писмено назначение от ТЕЛК или от
НЕЛК съгласно глава дванадесета;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и
„Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „К линична лаборатория“;
3. за ВСМДИ, които фигурират и като
МДИ в друг пакет по друга специалност.
(9) Общопрактикуващият лекар издава
„Направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за дейностите,
включени в диспансерното наблюдение на
ЗОЛ съгласно приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“ и/или приложение
№ 9 и приложение № 14.
(10) Общопрактикуващият лекар разполага
със: медицински направления за консултация
или провеждане на съвместно лечение; медицински направления за ВСМД, включени
в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9 или приложения № 9 и
№ 14 и ВСМД от пакет „Анестезиология и
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интензивно лечение“, и направления за медико-диагностични дейности.
(11) „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ-НЗОК № 3) със специалист и „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ-НЗОК № 4) може да издава и лекар,
който е назначен да обслужва следните категории лица:
1. задържани под стража или лишени от
свобода;
2. малолетни и непълнолетни, настанени
в домове за деца и юноши;
3. настанените в домове за медико-социални услуги.
(12) В случаите по ал. 11 направленията
се закупуват от съответното ведомство, което
ги подпечатва с печата си.
Чл. 146. (1) Общопрактикуващият лекар
насочва за хоспитализация ЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията
на извънболничната помощ. Към направлението за хоспитализация ОПЛ прилага
амбулаторния лист от извършения преглед
на пациента с посочени данни от анамнезата и обективното състояние на пациента,
предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните
обстоятелства, мотивиращи становището,
че лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболничната помощ. ОПЛ
вписва в амбулаторния лист от прегледа на
пациента и издаването на направлението за
хоспитализация и диагнозата, с която пациентът се насочва за диагностика и лечение
в болнични условия.
(2) Направление за хоспитализация се
издава и в случаите на отказ на пациента,
документиран писмено срещу подпис или друг
инициализиращ знак на пациента и подпис
на лекаря в амбулаторния лист, съгласно
чл. 21, ал. 3 от Наредбата за осъществяване
правото на достъп до медицинска помощ.
(3) По един екземпляр от направлението
за хоспитализация и от амбулаторния лист
за прегледа на пациента се съхраняват в
изпращащия го ОПЛ.
(4) След изписване на пациента от лечебно
заведение, изпълнител на болнична помощ,
ОПЛ получава чрез пациента екземпляр от
епикризата или копие от нея, която прилага
към здравното му досие.
(5) Общопрактикуващият лекар се съобразява с данните в болничната епикриза и
състоянието на ЗОЛ при прегледа.
(6) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ
и когато това е удостоверено с подписа му
в амбулаторни я лист, ОПЛ не следва да
назначава и извършва за периода на хоспитализацията консултативни прегледи и
изследвания, необходими за:
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1. профилактични и диспансерни прегледи
по реда на Наредба № 8 от 2016 г. и Наредба
№ 2 от 2016 г. и приложения № 9 и № 13;
2. прегледи и изследвания, необходими
за основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
3. прегледи и изследвания, необходими
за придружаващи заболявания по време на
стационарното лечение.
Чл. 147. Лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 оказват ПИМП в
консултативните си кабинети и отделенията
си без легла при спазване на описаните погоре условия и ред.
Условия и ред за оказване на СИМП
Чл. 148. (1) Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗОЛ, на
които е издадено „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) от лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична
медицинска помощ, и „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ-НЗОК № 3А) от лекар за СИМП,
сключил договор с НЗОК, или от ОПЛ в
случаите по чл. 145, ал. 9 и 10.
(2) Специалистът осъществява своята част
от дейността и връща информацията на ОПЛ
с указания за продължаване на лечението
чрез пациента.
(3) С пец иа л ис т ът о т ра з я ва ок а за нат а
медицинска помощ в „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ-НЗОК № 1).
(4) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение
е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични
прегледи от изпълнител на СИМП е до 30
календарни дни от датата на извършване на
първичния преглед.
(5) Медицинското направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК
№ 4) и медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А) е валидно до 30 календарни дни от
издаването му.
(6) Високоспец иа л изи ра на дей нос т се
извършва от специалиста и на основание
мед и ц и нско т о на п ра влен ие за консул тация или провеждане на съвместно лечение
(бл. МЗ-НЗОК № 3) след преценка на необходимостта от ВСМД от този специалист.
В т о зи с л у ча й спец иа л ис т ът, и зв ърш и л
ВСМД, попълва медицинското направление
за високоспециализирани дейности (бл. МЗНЗОК № 3А), като посочва само датата на
издаване на направлението, полага подпис
и личен печат, а за извършената дейност с
интерпретация на резултатите от нея попълва
амбулаторен лист.
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(7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило
договор с НЗОК. Специалистът определя ден
и час за консултация.
Чл. 149. (1) Лекарите от лечебните заведения за СИМП обявяват в амбулаторията
на място, достъпно за ЗОЛ, своя седмичен
график, който включва часовете за амбулаторен прием и за домашни посещения, както
и телефон за връзка.
(2) Лекарите със специалност „Педиатрия“
и „Акушерство и гинекология“ посочват в
графика и часове за промотивна и профилактична дейност по програми.
(3) Лекарите със специалност „Вътрешни
болести“, „Гастроентерология“, „Урология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и
гинекология“ посочват в графика по ал. 1 и
часове за профилактична дейност на ЗОЛ с
рискови фактори за развитие на заболявания.
(4) Всяко лечебно заведение поддържа и
съхранява листа на чакащите и уведомява
пациентите си за първата следваща свободна
дата за амбулаторен прием.
(5) Лекар специалист от лечебно заведение
за СИМП оказва помощ в дома на ЗОЛ, в
случай че:
1. е повикан за консултация от ОПЛ, който
е преценил, че състоянието на пациента не
позволява да посети кабинета на специалиста,
като в този случай попълва „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1);
2. за лекувано от него лице се налага
повторно посещение в дома на пациента,
като в този случай попълва „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1).
(6) Специалистът може да назначи консултация в дома с друг специалист.
(7) Специалистът осъществява и регистрира консултации в дома на пациента или в
амбулаторията на ПИМП при поискване от
ОПЛ, като го отбелязва в амбулаторния лист
и посочва номера на направлението, деня
и часа на извършването на консултацията.
Лечебно-консултативна помощ в амбулатория на ПИМП при поискване от ОПЛ се
осъщест вява, като за това специа лист ът
е длъжен в срок до 3 календарни дни да
уведоми РЗОК писмено или по електронна
поща с електронен подпис.
Ч л. 150. (1) В с л у ча и т е на времен но
отсъствие на лекар специалист от лечебни
заведения за СИМП той може да бъде заместен от лекар със същата специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК писмено или по
електронна поща, подписано с електронен
подпис на представляващия лечебното заведение, в срок до 5 работни дни от началото
на заместването.
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(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с
личните си данни (УИН и трите имена) и
УИН на замествания специалист.
(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение,
в което е заместник.
(5) При необходимост от диспансерно
наблюдение на ЗОЛ и дейности по програми „Майчино здравеопазване“ и „Детско
здравеопазване“ не е необходимо за срока
на заместване на лицата да се издава ново
медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение (бл. МЗНЗОК № 3).
Чл. 151. (1) Изпълнителят на СИМП извършва дейности от пакетите при първични
и вторични посещения на ЗОЛ.
(2) С пец иа л ис т ът п р ецен я ва бр оя н а
необходимите вторични прегледи за всеки
пациент съобразно неговото състояние.
Чл. 152. (1) Специалистът е длъжен да
насоч ва за хосп и та л иза ц и я ЗОЛ, когат о
лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
(2) В случаите по ал. 1 към направлението за хоспитализация специалистът прилага
амбулаторния лист от извършения преглед
на пациента с посочени данни от анамнезата и обективното състояние на пациента,
предприетите диагностични и терапевтични
дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията
на извънболничната помощ. Специалистът
вписва в амбулаторния лист от прегледа на
пациента и издаването на направлението за
хоспитализация и диагнозата, с която пациентът се насочва за диагностика и лечение
в болнични условия.
(3) Направление за хоспитализация се
издава и в случаите на отказ на пациента,
документиран писмено срещу подпис или друг
инициализиращ знак на пациента и подпис
на лекаря в амбулаторния лист, съгласно
чл. 21, ал. 3 от Наредбата за осъществяване
правото на достъп до медицинска помощ.
(4) По един екземпляр от направлението
за хоспитализация и от амбулаторния лист
за прегледа на пациента се съхраняват в
изпращащия го специалист.
Чл. 153. Необходимостта от рехабилитационни мероприятия за ЗОЛ се установява
от специалиста и/или ОПЛ, като лечението
се извършва по предписан от лекаря – специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, физиотерапевтичен курс на
лечение.
Чл. 154. (1) За физиотерапевтичен курс
на лечение на определено забол яване се
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п риема комп лексно лечение, вк лючващо
първоначален преглед на лекаря – специалист
по „Физикална и рехабилитационна медицина“, с оценка на обективното състояние
на пациента с назначени видове и общ брой
процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2,
или 3 по преценка на лекаря специалист,
промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от
проведеното лечение и отразени вид и брой
на проведените процедури.
(2) Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури:
1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;
2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;
3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.
(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или
3 от съответните групи, включени в курс
на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във Физиопроцедурна карта
(бл. МЗ № 509-89) за физикална терапия и
рехабилитация. Физиопроцедурната карта се
съхранява в лечебното заведение.
(4) Прегледите по ал. 1 се отразяват в
„Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1).
Чл. 155. Специалистът води необходимата
документация съгласно глава седемнадесета,
раздел ІХ.
Чл. 156. (1) Лечебното заведение за СИМП
изиск ва консултаци я или провеж дане на
съвместно лечение със специалист от същото или друго лечебно заведение, сключило
договор с НЗОК, в следните случаи:
1. при необходимост от консултация или
провеждане на съвместно лечение със специалист от същата или от друга специалност
(бл. МЗ-НЗОК № 3);
2. при необходимост от извършване на
ВСМД с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А);
3. при необходимост от извършване на
МДИ и/или ВСМДИ с „Медицинско направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ-НЗОК № 4).
(2) Лечебното заведение за СИМП разполага с медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно
лечение, медицински направления за високоспециализирани дейности и направления
за медико-диагностични изследвания.
(3) Изпълнителите на СИМП, оказали
медицинска помощ на ЗОЛ с непрекъснати
здравноосигурителни права без направление
от ОПЛ, имат право да издават направления
за оказване на специализирана медицинска
помощ от други специалисти (бл. МЗ-НЗОК
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№ 3), за високоспециализирани медицински
дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А), за медикодиагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК № 4).
(4) Изда ва н и т е о т и зп ъ л н и т е л и т е н а
СИМП направления по ал. 3 са в рамките
на определените им брой назначавани СМД
и стойност на назначаваните МДД, но не
повече от 10 на сто от общия им брой.
(5) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ
и когато това е удостоверено с подписа му
в амбулаторния лист, лекар от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение на
договор с НЗОК за оказване на СИМП, не
следва да назначава и извършва за периода
на хоспитализацията консултативни прегледи
и изследвания, необходими за:
1. профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба № 8 от 2016 г. и
Наредба № 2 от 2016 г. и приложения № 14,
приложения № 9 и № 14, и № 15;
2. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
3. придружаващи заболявания по време
на стационарното лечение.
Чл. 157. Специалистът предоставя на ОПЛ
чрез пациента необходимите документи за
всяко консултирано от него лице в случаите, когато му е назначено скъпоструващо
лечение съгласно правилата за извършване
на експертизи и дейност на комисията по
чл. 78 ЗЗО.
Чл. 158. Специалистът извършва дейност
и издава следните документи:
1. медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение;
2. медицинско направление за високоспециализирани дейности;
3. направление за медико-диагностична
дейност;
4. направление за хоспитализация/КПр/
АПр;
5. болничен лист за временна неработоспособност;
6. съобщения за смърт;
7. рецепти (бланка МЗ-НЗОК);
8. протоколи по приложение № 3;
9. бързи известия за инфекциозно заболяване и за задължително съобщаване за
злокачествено образувание;
10. талон за медицинска експертиза;
11. карта за профилактика на бременността – от специалист по „Акушерство и
гинекология“;
12. картон за физиотерапевтични процед у ри – Физиопроцед у рна карта (бл. МЗ
№ 509-89) – от специалист по „Физикална
и рехабилитационна медицина“;
13. медицинско направление за К ДН.
Чл. 159. (1) Видът и честотата на дейностите по диспансеризация са посочени в приложение № 14 „Пакет дейности и изследвания
на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар
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специалист“ в съответствие с Наредба № 2
от 2016 г. и Наредба № 8 от 2016 г.
(2) Лекарите от лечебните заведения за
СИМП провеждат диспансеризация на ЗОЛ
при спазване на реда по чл. 4, ал. 1 и 6 на
Наредба № 8 от 2016 г. Едно ЗОЛ не може
да бъде диспансеризирано за едно и също
заболяване в повече от едно лечебно заведение и/или от повече от един лекар за един
и същ период от време.
(3) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ до 18 г. е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други
при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински
дейности и изследвания по вид, периодичност
и честота) за всички заболявания изцяло
от лекар – специалист от СИМП, съгласно
приложение № 9 и приложение № 14.
(4) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 г. е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за
други при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ съгласно приложение
№ 9 и приложение № 14. Изк лючение се
допуска за пациентите с инсулинозависим
захарен диабет, неинсулинозависим захарен
д иабет на и нсул и нолечен ие и па ц иен т и,
прет ърпели сърдечни интервенции и/или
операции до края на първата година след
интервенцията/операцията, при които диспансерното наблюдение се осъществява от
лекар специалист от СИМП.
(5) В случаите по ал. 4, когато ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение за всички
заболявания изцяло от ОПЛ, е препоръчително извършването на два консултативни
прегледа от съответния лекар – специалист
от СИМП, за съответната календарна година
по преценка на ОПЛ, но не по-малко от един,
като в тези случаи ОПЛ насочва пациента
за консултативен преглед.
(6) В случаите по ал. 5, когато ЗОЛ е
заявил писмен отказ в амбулаторния лист
от извършване на консултативен преглед
при лекар специалист, ОПЛ има право да
не назначи консултация.
(7) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист на база издадено от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация
и л и п ровеж да не на с ъвмес т но лечен ие“
(бл. МЗ-НЗОК № 3) се установи, че се касае
за заболявания, включени в Наредба № 8 от
2016 г. и приложение № 14 или приложения
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№ 9 и № 14, ЗОЛ подлежат на диспансеризация, като диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват
в амбулаторния лист.
Чл. 160. (1) В случаите по чл. 159, в които за отделните заболявания е определена
различна честота на диспансерните прегледи/медицинските дейности за периода
на наблюдение (за календарна година), за
обща честота на диспансерните прегледи/
медицинските дейности се приема най-високата предвидена честота, за което и да е
от заболяванията на ЗОЛ, диспансеризирани
от съответния лекар.
(2) Когато за отделните заболявания са
посочени едни и същи медико-диагностични и консултативни дейности, за общ брой/
честота на тези медико-диагностични и консултативни дейности се приема най-високият
предвиден брой/честота за което и да е от
заболяванията в рамките на периода на диспансерно наблюдение (за календарна година).
(3) При първоначална диспансеризация
за дадено заболяване общият брой прегледи,
изследвания и консултации за пациента за
съответната календарна година се определя
пропорционално на оставащите месеци до
края на годината.
(4) При уведомяване на ЗОЛ за правото му
на следващ диспансерен преглед и последващото неявяване на ЗОЛ диспансеризиращият
лекар не носи отговорност.
Чл. 161. (1) Специалистите по „Педиатрия“
и „Акушерство и гинекология“ в лечебните
заведения за СИМП изпълняват съответно:
програма „Детско здравеопазване“ и програма „Майчино здравеопазване“ съгласно
приложени я № 1, 2 и 6 на Наредба № 8
и приложение № 15 „Дейности на лекаря
специалист по „Педиат ри я“ по прог рама
„Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по
програма „Майчино здравеопазване“ и на
лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ
над 18 години с рискови фактори за развитие
на заболяване“.
(2) Лекарите със специалност „Вътрешни
болести“, „Гастроентерология“, „Урология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство
и гинекология“ извършват профилактика на
ЗОЛ над 18 години съгласно приложение № 15.
(3) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист се установи, че се касае
за забол явани я (състояни я), вк лючени в
приложение № 15, ЗОЛ подлежат на профилактика, като диагнозата, МКБ кодът на
заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
Чл. 162. (1) Профилактиката и диспансеризацията на ЗОЛ се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата
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за добра медицинска практика и включват
необходимите медицински дейности на лекаря специалист при осъществяването на
п р о фи л а к т и ч н и я /д исп а нс ерн и я п р еглед ,
както и извършване на последваща оценка
на резултатите от назначени изследвания и
консултации.
(2) При поискване от пациента специалистът му предоставя екземпляр от медицинската
документация за всеки извършен преглед.
Чл. 163. (1) Високоспециализираните медицински дейности и ВСМДИ се назначават
само от изпълнители на СИМП.
(2) За ВСМД, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение
№ 9 или приложения № 9 и 14 и ВСМД от
пакет „Анестезиология и интензивно лечение“, се допуска назначаването на ВСМД от
изпълнителите на ПИМП и СИМП.
(3) За ВСМДИ: „Мамография на двете
млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер:
PSA“ и „Изследване на урина – микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“;
за ВСМДИ, които фигурират и като МДИ
в друг пакет по друга специалност; както и
за ВСМДИ по искане на ТЕЛК или НЕЛК
се допуска назначаването им и от изпълнителите на ПИМП.
Чл. 164. (1) След издадаване на направление за хоспитализация/КПр/АПр специалистът не назначава допълнително прегледи и
изследвания по искане на лечебното заведение
за болнична помощ.
(2) След изписване на ЗОЛ от лечебно
за веден ие за БП кон т рол н и т е п реглед и,
включени в КП, не се отнасят до:
1. профилактични прегледи на ЗОЛ;
2. п реглед и на ЗОЛ о т ОП Л и л и лекар – специалист от СИМП, за предписване
на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване на процедури от пакет „Физикална и
рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.
Чл. 165. За оказаната СИМП потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща
от категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО,
както и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 166. Лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 оказват СИМП в
консултативните си кабинети и отделенията
си без легла при спазване на описаните погоре условия и ред.
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Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност
Чл. 167. (1) Изпълнителите извършват
медико-диагностични изследвания въз основа
на „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), издадено от
изпълнител на ПИМП или СИМП.
(2) В направлението за медико-диагностична дейност се описват кодовете на необходимите изследвания, за които има договор
с НЗОК. За изследвания, които в един пакет
са МДИ, а в друг пакет са ВСМДИ съгласно приложение № 11, всяко изследване със
своя код се посочва в отделно направление
за медико-диагностична дейност.
(3) За ВСМДИ, включени в един пакет
съгласно приложение № 11, всяко изследване
със своя код може да се посочи както в едно,
така и в отделни направления за медикодиагностична дейност.
(4) Извършените медико-диагностични
изследвания на ЗОЛ се отразяват в съответния лабораторен журнал – хартиен или електронен по хронология с отразени резултати.
Чл. 168. Медико-диагностичната лаборатория осъществява договорената дейност
в съответствие с медицинските стандарти
в рамките на дневния работен график на
лабораторията. В изпълнение на договора
с НЗОК лекарят специалист следва да има
работен график в лабораторията, който не
може да бъде по-малък от 4 часа.
Чл. 169. (1) За медико-диагностични дейности в лабораторията съответният изпълнител може да определи цена „биологичен
материал“, като сумата се заплаща от ЗОЛ.
(2) За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по реда на ал. 1, независимо от броя
на изследванията.
(3) В случай че ЗОЛ заплаща цена „биологичен материал“ по ал. 1, лечебното заведение не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по
чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
(4) В лечебни заведени я, извършващи
медико-диагностични дейности, за които
не се плаща сумата по ал. 1, ЗОЛ заплащат
таксата по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
(5) От заплащане на сума „биологичен
материал“ по ал. 1 се освобождават лицата
без доходи, настанени в домове за деца и
юноши, домове за деца от предучилищна
възраст и домове за социални грижи.
Чл. 170. Лечебните заведения за болнична
помощ по чл. 5, ал. 1 извършват медико-диагностичната дейност в медико-диагностичните
си лаборатории при спазване на описаните
по-горе условия и ред.
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Раздел ІV
Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ
Критерии за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ
Чл. 171. (1) Изпълнителите на ПИМП
оказват договорените медицински дейности
съгласно критериите за качество и достъпност
на медицинската помощ, които са критерии за
качество и достъпност на процеса и критерии
за качество и достъпност на резултата.
(2) Критериите за качество и достъпност
на процеса са:
1. изпълнение на профилактични прегледи
на ЗОЛ над 18 г. и формиране на групи от лица
с рискови фактори за развитие на заболяване;
2. изпълнение на изискванията на програма
„Майчино здравеопазване“;
3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното
състояние на лица на възраст от 0 до 18 години;
4. срочност на извършване на първия преглед
на новородено – до 24 часа след изписване от
лечебното заведение при осъществен избор на
родителите/законните настойници на лекар
на детето; при липса на избран лекар до 24тия час след изписването първият преглед се
извършва до 24 часа след избора;
5. минимална продължителност на профилактичен преглед – десет минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед – десет минути;
7. изпълнение на диспансерно наблюдение
на пациенти със захарен диабет – неинсулинозависим тип, за целия период на диспансерно
наблюдение (за календарна година), но не помалко от 6 месеца:
7.1. компенсирано състояние на гликемията
в над 50 % от периода на наблюдение – отчита се времето, през коeто пациентът е бил
компенсиран, като процент от целия период
на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат стойности до
7,0 % на HbA1c (или до 8,0 % за пациенти с
анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана
малка продължителност на живота, напреднали усложнения, множество съпътстващи
заболявания), измерени при прегледи по повод
на диспансерно наблюдение или по друг повод;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
стойности над 7,0 % на HbA1c (или над 8,0 %
за пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на
живота, напреднали усложнения на захарен
диабет, множество съпътстващи заболявания),
измерени при прегледи по повод на диспансерно наблюдение или по друг повод;
7.2. компенсирано състояние на съпътстващата при захарен диабет артериална хипертония в над 50 % от периода на диспансерно
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наблюдение – отчита се времето, през което
пациентът е бил компенсиран, като процент
от целия период на наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените
стойности на систолното налягане под 140 mm/
Hg и диастолно под 85 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
измерените стойности на систолното налягане
над 140 mm/Hg и диастолно над 85 mm/Hg;
7.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет при сърдечно-съдово заболяване в периода на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати
нива на LDL холестерол под 1,8 mmol/l за
пациенти с ИБС и респективно под 2,6 mmol/l
за останалите;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
нива LDL холестерол над 1,8 mmol/l за пациенти с ИБС и респективно над 2,6 mmol/l за
останалите;
8. изпълнение на диспансерно наблюдение
на пациенти със сърдечносъдови заболявания
или мозъчносъдова болест за целия период на
диспансерно наблюдение (за календарна година), но не по-малко от 6 месеца:
8.1. компенсирано състояние на артериалното налягане в над 50 % от периода на
наблюдение – отчита се времето, през което
пациентът е бил компенсиран, като процент
от целия период на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените
стойности на систолното налягане под 145 mm/
Hg и диастолно под 90 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
измерените стойности на систолното налягане
над 145 mm/Hg и диастолно над 90 mm/Hg;
8.2. компенсирано състояние на съпътстващата при АХ дислипидемия в периода
на наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL холестерол под 1,8 mmol/l,
респективно под 2,6 mmol/l, под 3 mmol/l за
пациентите съответно с много висок, висок,
умерен и нисък риск от развитие на друго
сърдечносъдово заболяване;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат нива на LDL холестерол над 1,8 mmol/l,
респективно над 2,6 mmol/l, над 3 mmol/l за
пациентите съответно с много висок, висок,
умерен и нисък риск от развитие на друго
сърдечносъдово заболяване.
(3) Стойностите за HbA1c, LDL холестерол
и артериално налягане, посочени в критериите
за качество и достъпност по ал. 2, т. 7 и 8, са
прицелни и са насочени към проследяване на
здравословното състояние на диспансеризирани пациенти за сърдечносъдови заболявания
и/или захарен диабет. В тези случаи е необходимо да се предприемат мерки, включващи:
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препоръки за начин на живот, двигателна
активност, хигиенно-диетичен режим, преустановяване на вредни навици от пациента,
промяна в терапията и/или назначаване на
консултация със специалист и др.
Критерии за качество и достъпност на специализираната извънболнична медицинска помощ
Чл. 172. (1) Изпълнителите на СИМП
оказват договорените медицински дейности
съгласно критериите за качество и достъпност
на медицинската помощ, които са критерии за
качество и достъпност на процеса и критерии
за качество и достъпност на резултата.
(2) Критериите за качество и достъпност
на процеса са:
1. изпълнение на изискванията на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години с
рискови фактори за развитие на заболяване;
2. изпълнение на изискванията на програма
„Майчино здравеопазване“;
3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното
състояние на лица на възраст от 0 до 18 години;
4. срочност на извършване на първия преглед
на новородено – до 24 часа след изписване от
лечебното заведение при осъществен избор на
родителите/законните настойници на лекар
на детето; при липса на избран лекар до 24тия час след изписването първият преглед се
извършва до 24 часа след избора;
5. минимална продължителност на профилактичен преглед – десет минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед – десет минути;
7. минимална продължителност на първичен преглед на дете по повод остро състояние – петнадесет минути;
8. изпълнение на профилактични прегледи
на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на
заболяване в случай на насочване от ОПЛ;
9. изпълнение на диспансерно наблюдение
на пациенти със захарен диабет тип 2 на
инсулиново лечение (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година):
9.1. компенсирано състояние на гликемията
в над 50 % от периода на наблюдение – отчита се времето, през което пациентът е бил
компенсиран, като процент от целия период
на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат стойности до
7,0 % на HbA1c (или до 8,0 % за пациенти с
анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана
малка продължителност на живота, напреднали усложнения, множество съпътстващи
забол явани я), измерени при диспансерни
прегледи или по друг повод;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
стойности над 7,0 % на HbA1c (или над 8,0 %
за пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на
живота, напреднали усложнения на захарен
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диабет, множество съпътстващи заболявания),
измерени при прегледи по повод диспансерно
наблюдение или по друг повод;
9.2. компенсирано състояние на съпътстващата при захарен диабет артериална хипертония в над 50 % от периода на диспансерно
наблюдение – отчита се времето, през което
пациентът е бил компенсиран, като процент
от целия период на наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените
стойности на систолното налягане под 140 mm/
Hg и диастолно под 85 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
измерените стойности на систолното налягане
над 140 mm/Hg и диастолно над 85 mm/Hg;
9.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет сърдечносъдово заболяване в периода на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати
нива на LDL холестерол под 1,8 mmol/l за
пациенти с ИБС и респективно под 2,6 mmol/l
за останалите;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
нива LDL холестерол над 1,8 mmol/l за пациенти с ИБС и респективно над 2,6 mmol/l за
останалите;
10. изпълнение на диспансерно наблюдение
на пациенти със сърдечносъдови заболявания
(за целия период на диспансерно наблюдение
(за календарна година):
10.1. компенсирано състояние на артериалното налягане в над 50 % от периода на
наблюдение – отчита се времето, през което
пациентът е бил компенсиран, като процент
от целия период на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените
стойности на систолното налягане под 145 mm/
Hg и диастолно под 90 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат
измерените стойности на систолното налягане
над 145 mm/Hg и диастолно над 90 mm/Hg;
10.2. компенсирано състояние на съпътстващата А Х дислипидемия в периода на
наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL холестерол под 1,8 mmol/l,
респективно под 2,6 mmol/l, под 3 mmol/l за
пациентите с много висок, висок, умерен и
нисък риск от развитие на друго сърдечносъдово заболяване;
б) за незадоволителен контрол и необходимост от подобряване на контрола се считат нива на LDL холестерол над 1,8 mmol/l,
респективно над 2,6 mmol/l, над 3 mmol/l за
пациентите с много висок, висок, умерен и
нисък риск от развитие на друго сърдечносъдово заболяване.
(3) Стойностите за HbA1c, LDL холестерол
и артериално налягане, посочени в критериите
за качество и достъпност по ал. 2, т. 9 и 10, са
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прицелни и са насочени към проследяване на
здравословното състояние на диспансеризирани пациенти за сърдечносъдови заболявания
и/или захарен диабет. В тези случаи е необходимо да се предприемат мерки, включващи:
препоръки за начин на живот, двигателна
активност, хигиенно-диетичен режим, преустановяване на вредни навици от пациента,
промяна в терапията и/или назначаване на
консултация със специалист и др.
Критерии за качество и достъпност на специализираните медико-диагностични изследвания
Чл. 173. (1) Изпълнителите на МДИ оказват
договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на
медицинската помощ, които са критерии за
качество и достъпност на процеса и критерии
за качество и достъпност на резултата.
(2) Критериите за качество и достъпност
на процеса са:
1. изпълнение на задължителните нормативни изисквания съгласно медицинските
стандарти по специалности;
2. лекарско присъствие в рамките на обявения график;
3. осъщетвяване и документиране на текущ
лабораторен контрол и предприетите коригиращи действия;
4. документирана преценка на резултата от
изследванията (интерпретация на резултатите
или референтни стойности) от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията.
Раздел V
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в извънболничната медицинска помощ
Чл. 174. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува медицинската помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана на ЗОЛ
при условията и по реда на НРД, определена
като основен пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК, съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(2) Националната здравноосигурителна каса
и БЛС договарят обеми и цени на видовете
медицинска помощ по ал. 1, определени по
реда на настоящия раздел.
(3) Договорените обеми и цени от 1.04.2017 г.
обхващат дейностите по реда на този НРД
и подлежат на заплащане през 2017 г. по
ЗБНЗОК за 2017 г.
(4) Цените и обемите, договорени в настоящия раздел, подлежат на промяна по реда
на чл. 178.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности
в първичната извънболнична медицинска помощ
Чл. 175. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят следните обеми
и цени за дейностите в ПИМП, включени в
приложение № 1 „Първична извънболнична
медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.:
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

1

2

3

4

I

Капитационно плащане

6 094 304

1 Лица от 0 до 18 години

1 227 529

1,37

2 Лица от 18 до 65 години

3 424 649

1,05

3 Лица над 65 години

1 442 126

1,47

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън
4
обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 2 от 2016 г.

6 094 304

0,11

ІІ

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

2 062 476

1 Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година

388 436

10,50

2 Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години

131 274

9,50

3 Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години

357 268

9,50

4 Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години

489 465

9,00

5 Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 години

696 033

4,50

III

Поставяне на препоръчителни ваксини срещу РМШ и срещу ротавирусните
гастроентерити по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ

IV

Дейност по програма „Майчино здравеопазване“

V

Дейност по диспансерно наблюдение

2 802 950

1.

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

1 383 082

2.

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

768 474

11,40

3.

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания

651 394

13,30

VI

Профилактични прегледи на лица над 18 години

1 548 416

12,00

VII

Имунизации на лица над 18 години

143 695

4,50

16 673

5,50

VIII Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
IX

4,00
3 533

7,00
9,50

3 377 137 (стойност
за периода)

Неблагоприятни условия

Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в специализираната извънболнична медицинска
помощ
Чл. 176. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят следните обеми и цени
за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 „Комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.:
Код
1
І
1
2
3
4
5
ІІ
1
2
3

Номенклатура
2
Първични посещения
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на
диспансерно наблюдение
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 години при специалист по „Педиатрия“ и/
или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен
от ОПЛ по повод остри състояния
Прегледи при специалисти ( „Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
изпълняващи процедури
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
Вторични посещения
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на
диспансерно наблюдение
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 години при специалист „Педиатрия“ и/или
с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от
ОПЛ по повод остри състояния
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
изпълняващи процедури

Обем (бр.) Цени (лв.)
3
4
4 722 915
3 991 096

20,00

553 246

20,00

116 851

20,00

30 415

20,00

31 307
2 113 847

20,00

1 603 160

9,50

405 124

9,50

105 563

9,50
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VІІІ

Номенклатура
Обем (бр.) Цени (лв.)
2
3
4
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 години от лекар – специалист
28 283
12,00
с придобита специалност по „Педиатрия“
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
230 001
12,00
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за
592
12,00
развитие на заболяване
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или
563 291
12,50
повече заболявания
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични
16 075
14,00
и кожно-венерически заболявания
Медицинска експертиза
648 356
7,00

IX

Високоспециализирани дейности

05.31

Локално обезболяване – проводна анестезия

06.11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

14.24

Лазертерапия при очни заболявания

21.22

Вземане на биопсичен материал от нос

5

13,38

21.29

Назален провокационен тест с алергени

1

26,22

21.31

Отстраняване на полипи от носната кухина

71

26,75

22.01

Пункция и аспирация на максиларен синус

1 089

13,05

28.0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

620

13,05

31.48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

429

26,75

33.29

Бронхопровокационен тест с метахолин
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на
варикозни възли
Венозна анестезия

1

32,10

1

29,96

254

19,90

647

13,91

31

16,05

ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

38.50
39.96
40.11

512 357
3

7,49

350

28,36

8 078

39,91

45.13

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани
изследвания
Диагностична горна ендоскопия

3 559

21,40

45.23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

249

21,40

45.24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

683

21,40

57.32

Уретроцистоскопия (диагностична)

1 409

20,12

57.33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

1

13,91

58.0

Уретротомия при стриктура

3

14,98

58.23

Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

60.11

Вземане на биопсичен материал от простата

22

13,91

64.11

Вземане на биопсичен материал от пенис

1

13,91

67.11

1 892

13,91

3 334

13,91

68.16

Колпоскопия с прицелна биопсия
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната
шийка, с изключение на химична каутеризация
Аспирационна ендометриална биопсия

62

8,03

81.91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

82.04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

83.13

Вагинотомия

85.0

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

85.11

Вземане на биопсичен материал от гърда

86.3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

88.71

Трансфонтанелна ехография

88.72

Ехокардиография

41.31

67.32

15 507

17,44

763

40,77

3

8,56

505

16,05

555

13,91

8 991

13,91

1 393

17,44

331 252

22,79
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Код
1

Номенклатура
Обем (бр.) Цени (лв.)
2
3
4
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология
88.721
4
28,89
на плода
88.73 Ехография на млечна жлеза
2 417
13,36
88.75

89.12

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
Ехографско изследване на стави при деца
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с
трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти
с хипогонадизъм
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на
еритроцити
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за
диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели – микроглобулин за диагноза
и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
Назален провокационен тест с медиатори

89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

89.41

90.49

Сърдечносъдов тест с натоварване
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране)
Индуциране на храчка и нейната обработка

93.08

Електромиография (ЕМГ)

22 966

16,05

93.13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

197

12,84

93.21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

197

12,84

93.27

197

27,82

918

27,82

94.35

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса
Сесия за кризисна интервенция

132

5,00

95.12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

7 068

36,06

95.23

Евокирани потенциали

277

20,33

95.47

Фонетография

1

16,05

96.53

Назален лаваж и обработка

99.88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

88.77
88.79
88.98
89.01
89.04
89.06
89.07
89.08

89.50
89.61

93.75

Z01.5 Кожноалергично тестуване
Z01.5 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
X

1 410

17,66

27 677

17,66

9 364

17,66

1

20,33

1

26,75

1

26,75

26

26,75

2 731

13,38

8

26,75

1

28,89

26 277

16,05

6 545

20,12

9 326

17,44

1 119

17,12

1

12,84

1

18,19

10 535

26,75

1 016

8,03

178

9,63

Физиотерапия и рехабилитация
1 Първоначален специализиран преглед

4 347 386
198 300

7,00

2 Група І процедури

2 010 663

1,80

90 093

1,80

1 850 669

1,80

197 661

9,00

3 Група ІІ процедури
4 Група ІІІ процедури
5 Заключителен преглед
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Обеми и цени на закупуваните от НЗОК медико-диагностични дейности в извънболнична медицинска
помощ
Чл. 177. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят следните обеми и цени за
специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V,
буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1,
ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Код
1
01

Номенклатура
2
Клинична лаборатория

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече:
01.01 хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV,
MCH, MCHC
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
01.04 Време на кървене

Обем (бр.)

Цени (лв.)

3

4

12 666 840
1 690 975

1,98

510 394

0,80

32 783

1,43

207 827

1,98

01.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

14 885

1,98

01.07 Фибриноген

24 805

1,98

580 310

1,00

01.05 Протромбиново време

Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген,
глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01.08

01.10 Окултни кръвоизливи
01.11 Глюкоза

670 792

0,80

1 656

2,30

1 111 600

1,43

01.12 Кръвнозахарен профил

230 893

3,85

01.13 Креатинин

961 588

1,43

01.14 Урея

143 919

1,43

01.15 Билирубин – общ

45 744

1,43

01.16 Билирубин – директен

22 031

1,43

01.17 Общ белтък

37 319

1,43

01.18 Албумин

67 114

1,43

801 108

1,43

01.20 HDL холестерол

1 059 705

1,43

01.21 Триглицериди

1 076 842

1,43

01.22 Гликиран хемоглобин

278 305

9,24

01.23 Пикочна киселина

211 861

1,43

01.24 AСАТ

278 802

1,43

01.25 АЛАТ

280 318

1,43

14 466

1,43

01.19 Холестерол

01.26 Креатинкиназа (КК)
01.27 ГГТ

122 789

1,43

01.28 Алкална фосфатаза (АФ)

47 888

1,43

01.29 Алфа-амилаза

20 868

1,43

2 909

1,54

108 163

2,86

35 244

1,43

01.35 Фосфати

20 048

1,43

01.36 Желязо

112 611

1,43

01.37 ЖСК

37 503

2,10

01.38 CRP

138 598

3,74

01.39 LDL холестерол

765 973

1,60

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или
01.40
автоматично апаратно изследване

144 896

1,98

01.30 Липаза
01.31 Натрий и калий
01.34 Калций

С Т Р.
Код

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

1
2
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептоко02.09
кови инфекции)
02.10 Изследване на ревма фактор (RF)
09.01 Криоглобулини
09.02 Общи имуноглобулини IgM
09.03 Общи имуноглобулини IgG
09.04 Общи имуноглобулини IgA
09.05 С3 компонент на комплемента
09.06 С4 компонент на комплемента
10.08 fT4
10.09 TSH
10.10 PSA
10.11 CA-15-3
10.12 СА-19-9
10.13 СА-125
10.14 Алфа-фетопротеин
10.15 Бета-хорионгонадотропин
10.16 Карбамазепин
10.17 Валпроева киселина
10.18 Фенитоин
10.19 Дигоксин
10.20 Изследване на урина – микроалбуминурия
10.21 Progesteron
10.22 LH
10.23 FSH
10.24 Prolactin
10.25 Estradiol
10.26 Testosteron
10.27 Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti-TPO
10.34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
10.61 СЕА
02
Клинична микробиология
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или
02.07
ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTA-ABs).
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и
02.09
постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
02.10 Диагностично изследване за ревматоиден артрит
02.11 Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от рек02.12 тум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli,
Candida, Staphylococcus aureus
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus,
Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae,
02.13
Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter
и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae,
02.14
Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други
Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

БРОЙ 24
Обем (бр.)
3
13 294

Цени (лв.)
4
1,98

2 864

3,67

2 860
27
254
297
169
95
95
105 726
275 978
168 121
2 140
1 906
5 303
806
885
94
450
0
11
102 205
5 005
6 918
8 827
13 569
6 204
7 233
19 513
1 158
1 301
397 936

3,67
6,27
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
10,34
10,34
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,00
12,00
12,00
12,00
8,00
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
12,10
12,10

27 586

3,56

9 748

3,67

9 169
664

3,67
3,56

52 956

8,00

77 000

6,00

75 074

8,50
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

1

2
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по
Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus
(gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички
(C. albicans) и др.
Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален
секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus
gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H.
influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A,
Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и
др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по ЦилНилсен за Mycobacterium
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
Медицинска паразитология
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
Серологично изследване за трихинелоза
Серологично изследване за токсоплазмоза
Серологично изследване за ехинококоза
Вирусология
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM и IgG)
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен
В вирус
Образна диагностика
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
Рентгенография на челюстите в специални проекции
Рентгенография на лицеви кости
Рентгенография на околоносни синуси
Специални центражи на черепа
Рентгенография на стернум
Рентгенография на ребра
Рентгеноскопия на бял дроб
Рентгенография на крайници
Рентгенография на длан и пръсти
Рентгенография на стерноклавикуларна става
Рентгенография на сакроилиачна става
Рентгенография на тазобедрена става
Рентгенография на бедрена кост
Рентгенография на колянна става
Рентгенография на подбедрица
Рентгенография на глезенна става
Рентгенография на стъпало и пръсти
Рентгенография на клавикула
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
Рентгенография на скапула
Рентгенография на раменна става
Рентгенография на хумерус

3

4

02.15

02.16

02.17
02.19
02.20
04
04.01
04.02
04.03
04.04
05
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
06.23

3 998

8,50

59 568

8,50

8 834

8,50

71
1
112
107

840
499
127
768
91
3 042
1 226
51 703
19 954
96
6
290
27 653
3 312

5,50
3,46
4,50
10,00
10,00
10,00
7,71
10,00
8,16
8,50
8,50
9,50

392

13,00

1 003 520
17 407
363
1 460
26 110
1 334
455
7 577
1 022
2 404
23 559
259
1 344
26 265
3 273
72 626
8 452
24 306
33 308
985
350
269
22 199
1 917

1,49
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56
7,56

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

1
06.24
06.25
06.26
06.28
06.29
06.30
06.31
06.32
06.33
06.34
06.35
06.37
06.38
06.39
10.01
10.02
10.03
10.04
10.58
10.59
10.60
10.62
07
07.01
07.02
07.03

2
Рентгенография на лакетна става
Рентгенография на антебрахиум
Рентгенография на гривнена става
Рентгенография на череп
Рентгенография на гръбначни прешлени
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
Обзорна рентгенография на корем
Рентгенография на таз
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
Томография на гръден кош и бял дроб
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
Рентгеново изследване на тънки черва
Иригография
Компютърна аксиална или спирална томография
Ядрено-магнитен резонанс
Мамография на двете млечни жлези
Ехография на млечна жлеза
Хистеросалпингография
Интравенозна холангиография
Венозна урография
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (ортопантомография)
Обща и клинична патология
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен
мехур
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително
оперативна)
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови
органи
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и
хранопровод

3

4

07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48

7
4
18
2
120
210

688
876
249
305
337
041
907
020
003
208
40
779
286
524
684
460
918
532
48
1
633
737
576
41
4
117

7,56
7,56
7,56
13,77
13,77
13,77
13,77
13,77
13,77
13,77
21,60
21,60
21,60
21,60
76,94
225,41
18,35
13,77
21,60
21,60
21,60
13,77

2

8,90

2

8,90

8

8,90

43
22

8,90
8,90

174 828

8,90

5
2
80
1
85
275
43
64
1
249
2
1

8,90
8,90
8,90
8,90
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96

25

16,96

824

16,96

41

16,96

10
28
90
7
2
33
19
116
8

43
178

8,90
8,90
8,90
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

1
10.49
10.50
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57
09
01.38
02.10
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06

2
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
Хистобиопсично изследване на две проби от става
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
Клинична имунология
Изследване на С реактивен протеин
Изследване на ревматоиден фактор
Определяне на криоглобулини
Определяне на общи имуноглобулини IgM
Определяне на общи имуноглобулини IgG
Определяне на общи имуноглобулини IgА
Определяне на С3 компонент на комплемента
Определяне на С4 компонент на комплемента
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен
панел
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити
с Нитроблaу тетразолов тест
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
fT4
TSH
Определяне на – Anti-TPO
Определяне на общи IgE
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
Имунохематология
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата
(диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тестреагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С')
тестреагент
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас
IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен,
ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от
системата Rhesus по кръстосан метод (с тестреагенти анти-А, анти-В,
анти-АВ, анти-D и тестеритроцити А1, А2, В и 0)
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тестреагенти с
анти-А и анти-Н
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен
антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен
метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен
антиглобулинов серум
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични
тестреагенти

3

4

10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.27
10.29
10.30
12
10.35

10.36
10.37

12.01
12.02
12.03
12.04

12.05
12.06

1 498
29
265
2
9
1
2
4
1
1 506
1
22
7
135
147
120
88
86

16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96

6

123,20

1

32,82

1
233
290
1
122
246
29 256

47,94
10,34
10,34
10,34
41,89
41,89

21

11,76

102

23,41

330

16,35

19 651

7,06

2 658

4,14

297

31,58

348

21,06

5 793

31,58

56

29,23

3,74
3,67
6,27
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
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Чл. 178. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО
НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените
обеми по чл. 175 – 177, както и в съответствие
с параметрите на разходите по бюджета на
НЗОК, определени в ЗБНЗОК за 2017 г.
(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 ЗБНЗОК за
2017 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО
извършват текущо наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както и
за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 30.06.2017 г.,
30.09.2017 г., 31.12.2017 г. и към 31.03.2018 г.
След 30.06.2017 г. БЛС получава на тримесечие информация за касовото изпълнение
на зд ра внооси г у ри т ел н и т е п ла ща н и я по
бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа по ал. 2 се
установи очаквано превишение на договорените обеми и/или очакван преразход на
средства за здравноосигурителни плащания
за ПИМП, СИМП и/или МДД към 31 декември 2017 г., надхвърлящ с повече от 3 на сто
предвидените средства, в срок до 20-о число
на месеца, следващ анализа, НЗОК и БЛС
договарят коригирани обеми в рамките на
оставащите средства по бюджетните параграфи за съответното здравноосигурително
плащане.
(4) Когато в срока по ал. 3 не се постигне
договореност, НЗОК едностранно намалява
обемите.
(5) В случай че при анализа по ал. 2 се
установи очаквано неизпълнение на договорените обеми и/или очаквано неусвояване на
средства за здравноосигурителни плащания за
ПИМП, СИМП и/или МДД към 31 декември
2017 г. с повече от 3 на сто предвидените
средства, в едномесечен срок от анализа
страните договарят промени в договорените
обеми в рамките на бюджетните средства на
НЗОК за съответните здравноосигурителни
плащания, което създава основание за промяна в сключените договори с изпълнителите
на ИМП.
(6) Текущо през периода на действие на
този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ
медицинска помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният обем, преди
да е извършена актуализацията по ал. 3, 4
и 5, тези дейности се заплащат в рамките
на наличните средства за съответния вид
здравноосигурителни плащания по бюджета
на НЗОК.
(7) Националната здравноосигурителна
каса осъществява контрол по реда на глава
двадесета на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ за дейностите,
за които при анализа по ал. 2 се наблюдава
превишение на обемите по чл. 175, 176 и 177,
водещо до преразход на средства за здравноосигурителни плащания.
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Раздел VІ
Методики за остойностяване на видовете
извънболнична медицинска помощ
Чл. 179. Методиката на образу ване на
стойностите, за които НЗОК през 2017 г. има
финансов капацитет да закупи дейностите по
пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО,
се състои от следните последователни етапи:
1. Дефиниране на обхвата на медицинската
помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, заплащан от съответния вид здравноосигурителни
плащания по ЗБНЗОК за 2017 г., съгласно
разделите на този НРД, регламентиращи условия и ред за оказване на помощта.
2. Определяне на отделните дейности в
обхвата на всеки вид здравноосигурителни
плащания по т. 1.1, в разделите за обеми,
цени и методика за закупуване медицинската
помощ на този НРД.
3. Определяне на прогнозните обеми по
всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане
през 2017 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид
през 2014 – 2016 г.;
3.2. отчетените тенденции в годишния ръст
на обемите;
3.3. промени в пакетите през предходните
периоди, съотносими към съответната дейност
по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2
ЗЗО за 2017 г.;
3.4. налична информация за промени във
външни фактори, които оказват вли яние
на обема на извършване на съответния вид
дейност:
а) демографски фактори и тенденции;
б) промени в нормативната уредба;
в) промени в заболеваемостта;
г) промени в медицинската практика и
технология;
д) други значими фактори.
3.5. Експертно становище от националните
консултанти и бордовете по специалности за
очакваните/необходимите годишни обеми за
нови (незаплащани през предходните години)
дейности по пакета за 2017 г.
4. Определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните обеми по т. 3 по действащите
през 2016 г. цени и експертно становище от
националните консултанти и бордовете по
специалности за цените за нови (незаплащани
през предходните години) дейности по пакета
за 2017 г.
5. Формиране на стойности, за които НЗОК
има финансов капацитет да закупи обемите
дейности по т. 3, подлежащи на заплащане
през 2017 г. по този НРД, с цел балансиране
на прогнозните стойности по т. 4 с размера на
финансовата рамка за съответните здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2017 г.
чрез прилагане на:
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а) еднакви коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2016 г. цени
на дейностите от обхвата на съответните
здравноосигурителни плащания (включително
и предложените от националните консултанти
цени на новите дейности);
б) различни коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2016 г. цени
на дейностите от обхвата на съответните
здравноосигурителни плащания (включително
и предложените от националните консултанти цени на новите дейности), съобразени с
налични данни за оценяване на съответната
дейност.
Раздел VІІ
Методики за закупуване на дейностите в
извънболничната медицинска помощ
Методика за закупуване на медицинските дейности в първичната извънболнична помощ
Чл. 180. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, заплаща договорената
и извършената дейност на изпълнителите на
ПИМП съгласно Наредба № 2 от 2016 г. по
следните елементи:
1. медицинско обслужване на ЗОЛ, включени в регистъра на изпълнител на ПИМП,
по пакета за ПИМП съгласно Наредба № 2
от 2016 г.;
2. профилактична дейност по програма
„Детско здравеопазване“, включително извършена задължителна имунизация и реимунизация на лица от 0 до 18 години съгласно
Им у низационни я ка лендар на Реп ублика
България – приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България и приложение № 13;
3. профилактична дейност по програма
„Майчино здравеопазване“ на ЗОЛ, избрали
ОПЛ за изпълнител по тази програма по
приложение № 13;
4. диспансерни прегледи на ЗОЛ съгласно
Наредба № 8 от 2016 г. и списъка на заболяванията за деца и възрастни, подлежащи на
диспансеризация от ОПЛ, за които НЗОК
заплаща съгласно приложение № 9;
5. профилактични прегледи на ЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 8 от
2016 г. и приложение № 13;
6. извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар на лица над 18 години;
7. работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия съгласно методика,
приета от НС на НЗОК, съгласувана с УС
на БЛС;
8. преглед на ЗОЛ, осъществило правото
си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг
здравен район, обърнало се към изпълнител
на ПИМП инцидентно по повод на остро
възникнало състояние;
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9. осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения им работен график на
ЗОЛ съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на ОПЛ за всяко поставяне на
препоръчителна ваксина срещу РМШ по Националната програма за първична профилактика
на рака на маточната шийка в Република
България и срещу ротавирусните гастроентерити по Националната програма за контрол
и лечение на ротавирусните гастроентерити в
Република България 2017 – 2021 г. по чл. 82,
ал. 2, т. 3 ЗЗ съгласно ЗБНЗОК за 2017 г.
(3) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар
по дентална медицина и за болнично лечение,
и реда за заплащане на сумите по чл. 37,
ал. 6 от Закона за здравното осигуряване,
наричано по-нататък „ПМС № 193 от 2012 г.“,
от държавния бюджет чрез Министерството
на здравеопазването НЗОК заплаща на ОПЛ
разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2
ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са
упражнили правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
(4) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща,
при условие че:
1. са спазени всички относими нормативни
изисквания за извършване на медицинските
дейности;
2. ЗОЛ, на които е оказана медицинската
помощ, са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на
медицинската дейност – за задъл ж ително
осигу рени в НЗОК лица съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗЗО;
3. осиг у реното в дру га държава лице,
спрямо което се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност
по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните
разпоредби на ЗЗО/двустранна спогодба за
социално осигуряване и което има право на
медицинска помощ, предоставяна от НЗОК
към датата на оказване на медицинската помощ, е представило удостоверителен документ
за право на обезщетения в натура.
(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнителите на ПИМП
дейностите по ал. 1 и 2 по цени, определени
по реда на глава седемнадесета, раздел V.
Чл. 181. (1) Заплащането по чл. 180, ал. 1,
т. 1 се определя в зависимост от възрастта
и броя на:
1. ЗОЛ с постоянен избор – при изпълнителя на ПИМП;
2. ЗОЛ, осъществили временен избор – при
изпълнителя на ПИМП.
(2) Броят на ЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява
с броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са на-
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правили временен избор при друг изпълнител
на ПИМП, за периода на временния избор.
(3) Броят на ЗОЛ по ал. 1 се определя към
последно число на месеца или към датата на
прекратяване на договора.
(4) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, заплащането се
изчислява пропорционално на календарните дни на действие на договора през месеца.
(5) Дейността по чл. 180, ал. 1, т. 1 се
отчита със:
1. първите екземпляри на регистрационните форми на хартиен носител/електронните
форми за избор за новорегистрирани ЗОЛ;
2. електронен отчет, в определен от НЗОК
формат, за включените в регистъра на изпълнител на ПИМП ЗОЛ;
3. електронен отчет, в определен от НЗОК
формат, за извършената дейност, отразена в
амбулаторни листове.
Чл. 182. (1) Заплащането по чл. 180, ал. 1,
т. 2 се дължи:
1. за извършен профилактичен преглед при
лица на възраст от 0 до 18 години съгласно
изискванията на Наредба № 8 от 2016 г.;
2. за извършена задължителна планова
имунизация или реимунизация (в т. ч. проба
Манту) съгласно Имунизационния календар
на лице на възраст от 0 до 18 години, като
общият брой на заплатените имунизации на
едно лице не може да надвишава максималния брой.
(2) Дейността по чл. 180, ал. 1, т. 2 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
формат за извършената дейност, отразена в
амбулаторните листове.
Чл. 183. (1) Заплащането по чл. 180, ал. 1,
т. 3 се дължи за извършен преглед на лице,
включено в програма „Майчино здравеопазване“ при изпълнителя на ПИМП.
(2) Включването на ЗОЛ, осъществили
правото си на избор на ОПЛ за изпълнител
на програма „Майчино здравеопазване“, се
извършва след доказване на бременността.
(3) Дейността по чл. 180, ал. 1, т. 3 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
формат за извършената дейност, отразена в
амбулаторни листове.
(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може
да надвишава максималния брой в съответствие с изискванията на приложение № 6 към
Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 13.
Чл. 184. (1) За медицинската помощ по
чл. 180, ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен
преглед на:
1. ЗОЛ с едно заболяване, подлежащо на
диспансерно наблюдение от ОПЛ;
2. ЗОЛ с две заболявания, подлежащи на
диспансерно наблюдение от ОПЛ;
3. ЗОЛ с повече от две заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
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(2) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 години е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други при лекар специалист, то този пациент
подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем
и честота) за всички заболявания изцяло от
ОПЛ съгласно приложение № 9 и приложение
№ 14, като в тези случаи ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение за всички заболявания
изцяло от ОПЛ.
(3) Изключение за случаите по ал. 2 се
допуска за пациентите с инсулинозависим
захарен диабет, неинсулинозависим захарен
д иабет на и нсул и нолечен ие и па ц иен т и,
прет ърпели сърдечни интервенции и/или
операции до края на първата година след
интервенцията/операцията, при които диспансерното наблюдение се осъществява от
лекар специалист от СИМП.
(4) В случаите по ал. 2 е препоръчително
извършването на два консултативни прегледа
от съответния лекар – специалист от СИМП,
за съответната календарна година по преценка
на ОПЛ, но не по-малко от един, като ОПЛ
насочва пациента за консултативен преглед.
В тези случаи на ОПЛ се заплаща по реда
на ал. 1.
(5) Дейността по чл. 180, ал. 1, т. 4 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
формат за извършената дейност, отразена в
амбулаторни листове.
(6) Заплащането по чл. 180, ал. 1, т. 4 се
осъществява в случаите, в които са извършени
дейностите от основния пакет и са назначени
всички медицински дейности съгласно изискванията на приложения № 12 и 13 на Наредба
№ 8 от 2016 г., Наредба № 2 от 2016 г. и приложение № 9 или приложения № 9 и № 14.
(7) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за не повече от предвидения
максимален брой прегледи за заболяването
с най-висока честота на наблюдение.
(8) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година
се заплаща пропорционално на оставащите месеци до края на годината.
Чл. 185. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по чл. 180, ал. 1, т. 5 и 6:
1. само един годишен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години;
2. за извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар.
(2) Общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава
максималния брой съгласно ал. 1, т. 2.
(3) Дейността по чл. 180, ал. 1, т. 5 и 6 се
отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
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формат за извършената дейност, отразена в
амбулаторни листове и електронен отчет на
„Карта за оценка на рисковите фактори за
развитие на заболяване“. Отчитането на „Карта
за оценка на рисковите фактори за развитие
на заболяване“ се допуска и в месеца, следващ месеца на отчитане на профилактичния
преглед на съответното ЗОЛ.
(4) „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“ се отчита
задължително, включително и когато ЗОЛ не
предостави резултати от извършените изследвания. Случаите, при които резултатите от
извършените изследвания не са предоставени
от ЗОЛ, респ. не са отразени от ОПЛ в картата, не са основание за отказ от заплащане
на дейността по чл. 180, ал. 1, т. 5 и 6.
Чл. 186. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 180, ал. 1, т. 7, когато населеното място, в което е регистриран
адрес на лечебното заведение, отговаря на критериите, обуславящи го като неблагоприятно.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия, се определят от
управителя на НЗОК съгласно методика.
(3) При наличие на повече от един изпълнител на ПИМП с месторазположение
на практиката в населеното място по ал. 2
сумата се разпределя пропорционално на
броя регистрирани при ОПЛ от лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП, ЗОЛ от
това населено място.
(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към
момента на сключване на индивидуалния
договор и се вписват в него. При промяна
на регистрираните при ОПЛ лица по реда на
чл. 7 от Наредбата за осъществяване правото
на достъп до медицинска помощ сумите по
ал. 2 и 3 се преизчисляват съгласно броя регистрирани при ОПЛ ЗОЛ към 1 юли, съответно
към първи януари на следващата година, и
се вписват в договора.
(5) Когато договорът е сключен или е
прекратен през текущия месец, сумата се
изчислява пропорционално на календарните дни на действие на договора през месеца.
(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно плащане за работа в неблагоприятни
условия при наличие на следните две условия:
1. разкрита амбулатория в обособена в
областната здравна карта практика, която е
била незаета в продължение на последните
6 месеца;
2. декларирано осигуряване на достъп на
ЗОЛ на медицинска помощ извън обявения
работен график по начина, посочен в т. IX,
т. 1.4 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от
Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 187. (1) Заплащането по чл. 180, ал. 1,
т. 8 е за извършен преглед на ЗОЛ с регистрация в друг здравен район – при лекаря, при
следните условия:
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1. ЗОЛ временно е извън здравния район,
където е осъществило избор на ОПЛ, и при посещението си представи здравноосигурителна
книжка или ако е осигурено в друга държава
лице, потърсило помощ по повод на остро
възникнало състояние и при посещението си:
а) представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК, и/или удостоверение за
регистрация към НЗОК;
б) попълни „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“;
2. изпълнителят отчита не повече от две
посещения на едно и също ЗОЛ за месеца.
(2) Дейността по чл. 180, ал. 1, т. 8 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
формат за извършената дейност, отразена в
амбулаторни листове, а за осигурени в друга
държава лица и с копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура
в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 188. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 180, ал. 1, т. 9, в
случай че осигурява достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график на
ЗОЛ по един от начините, посочени в Наредба
№ 2 от 2016 г.
(2) Заплащането за осигуряване на достъп до
медицинска помощ извън обявения му работен
график на ЗОЛ от изпълнителя на ПИМП се
осъществява след представяне на декларация
по образец съгласно приложение № 10.
(3) Заплащането по чл. 180, ал. 1, т. 9 се
извършва, когато изпълнителят на ПИМП
осигурява достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗОЛ по един
от следните начини:
1. чрез дежу рен кабинет на гру повата
практика за ПИМП, в която е съучредител;
2. чрез дежурен кабинет, организиран на
функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ с други
лечебни заведения за ПИМП и утвърден от
лечебните заведения график за осигуряване
на дейността на кабинета;
3. по договор с най-близко разположеното:
3.1. лечебно заведение за болнична помощ,
което е разкрило дежурен кабинет;
3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и/или по т. 2, букви „б“, „в“ или
„г“ ЗЛЗ, което е разкрило дежурен кабинет;
3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 ЗЛЗ
с разкрити филиали за спешна медицинска
помощ;
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4. индивидуално чрез 24-часово осигуряване
на консултации по телефона, осъществяване
на необходимите дейности в амбулаторията
или в дома на пациента по преценка на ОПЛ;
5. лечебните заведения, с които ОПЛ може
да сключи договор по т. 3.1 и 3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 3.3 трябва
да се намират на отстояние не повече от 35 км
от месторазположението на практиката на
ОПЛ (относимо за всеки един от адресите
на практиката едновременно).
(4) Дежурните кабинети извършват само
диагностично-лечебните дейности по приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. VI от Наредба
№ 2 от 2016 г. с изключение на маркираните
със знака „*“.
(5) С договорите по ал. 3, т. 3 могат да
бъдат възлагани само дейности, които могат
да бъдат извършвани от дежурни кабинети.
(6) Лечебните заведения за ПИМП следва
да представят в РЗОК договори за обслужване
на ЗОЛ по ал. 3 за осигуряване постоянно
присъствие на лекар.
(7) Заплащането по чл. 180, ал. 1, т. 9 се
определя в зависимост от броя на:
1. ЗОЛ с постоянен избор – при изпълнителя на ПИМП;
2. ЗОЛ, осъществили временен избор – при
изпълнителя на ПИМП.
Чл. 189. Плащането по чл. 180, ал. 1 се
извършва след проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, месечни
отчети и електронен отчет за извършената
дейност, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 190. Дейността по чл. 180, ал. 2 и 3
се отчита с електронен отчет в определен
от НЗОК формат за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове.
Методика за закупуване на медицинските дейности в специализираната извънболнична помощ
Чл. 191. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП съгласно
Наредба № 2 от 2016 г. и НРД, както следва:
1. преглед на ЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности
извън случаите по т. 2 – 10, включително по
следните специалности: „Акушерство и гинекология“, „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Детска гастроентерология“, „Гръдна
хирургия“, „Педиатрия“, „Ендокринология и
болести на обмяната“, „Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Инфекциозни
болести“, „Кардиология“, „Детска кардиология“, „Клинична алергология“, „Педиатрия“
и „Клинична алергология“, „Клинична токсикология“, „Клинична хематология“, „Детска
клинична хематология и онкология“, „Кожни
и венерически болести“, „Неврохирургия“,
„Нервн и болес т и“, „Де т ска невролог и я“,
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„Нефрологи я“, „Детска нефрологи я и хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“,
„Очни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска психиатрия“, „Ревматология“,
„Детска ревматология“, „Съдова хирургия,
ангиология“, „Ушно-носно-гърлени болести“,
„Урология“, „Хирургия“, „Детска хирургия“,
„Медицинска паразитология“ и „Медицинска
онкология“;
2. преглед на ЗОЛ до 18-годишна възраст,
включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от
лекар специалист с придобита специалност
по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“,
„Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“ и
„Клинична алергология“, „Детска клинична
хематология и онкология“, „Детска неврология“, „Детска нефрология и хемодиализа“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска
психиатрия“, „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“, по повод на остро възникнало
състояние и по назначение на ОПЛ;
3. профилактичен преглед на ЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински
и специа лизирани медицинск и дейности,
извършени от лекар специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“, съгласно Наредба
№ 8 от 2016 г. и приложение № 15;
4. профилактичен преглед на ЗОЛ, включва щ общомеди ц и нск и и спец иа л изи ра ни
медицински дейности, извършени от лекар
спец иа лист с п ри доби та спец иа лност по
„Акушерство и гинекология“ (по програма
„Майчино здравеопазване“), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно
Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 15;
5. профилактичен преглед на ЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ
общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар специалист
с придобита специалност по: „Акушерство
и гинекология“, „Урология“, „Кардиология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Гастроентерология“, „Вътрешни болести“
или „Хирургия“, съгласно приложение № 15;
6. специализиран преглед на ЗОЛ съгласно
Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 14,
извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;
7. общомедицинск и и специа лизирани
медицински дейности съгласно пакета по
„Физикална и рехабилитационна медицина“;
8. високоспец иа л изи ра н и мед и ц и нск и
дейности по съответните специалности от
основния пакет СИМП;
9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по
пакети: „Вирусология“, „Клинична имунология“, „Клинична лаборатория“, „Клинична
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микробиология“, „Медицинска паразитология“, „Имунохематология“, „Обща и клинична
патология“ и „Образна диагностика“;
10. общомедицински и специализирани
дейности по медицинска експертиза.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща при
наличие на следните условия:
1. спазени са всички нормативни изисквания за извършване на дейностите от съответните пакети от основния пакет СИМП;
2. ЗОЛ, на които е оказана медицинската
помощ, са с непрекъснати здравноосиг урителни права към датата на извършване
на медицинската услуга – за задължително
осигурени в НЗОК лица съгласно чл. 33, ал. 1
ЗЗО, с изключение на здравнонеосигурените
жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
3. осигуреното в друга държава лице, спрямо
което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранна
спогодба за социално осигуряване и което има
право на медицинска помощ, предоставяна от
НЗОК, към датата на извършване на медицинската помощ е представило удостоверителен
документ за право на обезщетения в натура.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на СИМП
дейностите по цени, определени по реда на
глава седемнадесета, раздел V.
(4) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г., от държавния
бюджет чрез МЗ НЗОК заплаща на изпълнителите на СИМП разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение
на лицата, които са упражнили правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Чл. 192. (1) За дейностите, оказани на
здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ, НЗОК заплаща на изпълнителите на
СИМП един профилактичен преглед съгласно
чл. 19 от Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за
предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване на деца и бременни жени.
(2) Дейността по ал. 1 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК формат за
извършената дейност по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ.
Чл. 193. (1) За видовете специализирана
медицинска помощ по чл. 191, ал. 1, т. 1 се
заплаща за:
1. реализиран първичен преглед при специалист по повод заболявания и състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
заболявания и състояния.
(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1
за месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3)
и с електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
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определен от НЗОК формат, а за осигурени в
друга държава лица – с копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания, и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се
отчитат с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца, но
за тримесечието – не повече от 50 на сто от
общия брой на отчетените през тримесечието
първични посещения по ал. 1, т. 1. В този
случай изравняването се прави с отчета и плащането за последния месец от тримесечието.
(5) За видовете специализирана помощ по
пакети „Хирургия, детска хирургия“ и „Ортопедия и травматология“ на изпълнителя
се заплащат отчетените вторични посещения
до броя на отчетените през месеца първични
посещения, при които на ЗОЛ са извършени
хирургични и ортопедични процедури, определени със заповед на управителя на НЗОК.
Чл. 194. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 191, ал. 1, т. 2 се заплаща за:
1. реализиран първичен преглед на ЗОЛ
до 18-годишна възраст при лекар с придобита специалност по: „Педиатрия“, „Детска
гастроентерология“, „Детска ендокринология
и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“, „Клинична алергология“,
„Детска клинична хематология и онкология“,
„Детска неврология“, „Детска нефрология и
хемодиализа“, „Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска психиатрия“, „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“, по повод на
остри състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
на същото състояние.
(2) Първичният преглед по ал. 1, т. 1 за месеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3)
и с електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест и майчинство, и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичният преглед по ал. 1, т. 2 се
отчита с електронен отчет за извършената
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дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ
по ал. 1 се заплащат отчетените вторични
посещения за ЗОЛ до 18-годишна възраст по
повод на остри състояния, но не повече от
броя на отчетените през месеца първични
посещения по ал. 1, т. 1.
Чл. 195. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 191, ал. 1, т. 3 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ
до 18-годишна възраст от лекар с придобита
специалност по „Педиатрия“.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ без придобита специалност по „Педиатрия“, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Детско здравеопазване“ при първо
посещение, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи по
програма „Детско здравеопазване“ на ЗОЛ
съгласно Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 15.
Чл. 196. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 191, ал. 1, т. 4 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ,
включено в програма „Майчино здравеопазване“ и избрало специалист по „Акушерство и
гинекология“ за наблюдение на бременността,
както следва:
1. за реализиран първичен преглед на ЗОЛ,
направило първоначален избор на специалист
по „Акушерство и гинекология“;
2. за реализиран вторичен преглед по повод на същото състояние или за реализирано
посещение при преизбор на специалист.
(2) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
първични по ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. когато при прегледа от лекар специалист
на основание издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ-НЗОК
№ 3) се установи, че се касае за състояния,
включени в Наредба № 8 от 2016 г. и в приложение № 15, и бременните подлежат на профилактика – в този случай диагнозата, МКБ
кодът на заболяването и видът на прегледа
се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ на основание
издадено от ОПЛ „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3) се установи,
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че се касае за ново състояние на бременната
или за заболявания, включени в Наредба № 8
от 2016 г. и в приложение № 15.
(3) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при извършен вторичен преглед по повод
същото състояние на бременната при същия
специалист или преизбор на специалист на
основание издадено от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3);
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение или по програма „Майчино здравеопазване“, провеждани от един и същ лекар
специалист по „Акушерство и гинекология“,
се установи, че се касае за ново заболяване
(състояние), включено в Наредба № 8 от 2016 г.
и в приложение № 15 – в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист и
не се изисква ново направление;
3. когато при извършен вторичен преглед при лекар специалист по „Акушерство
и гинекология“ се установи, че се касае за
състояние (заболяване), включено в Наредба
№ 8 от 2016 г. и в приложениe № 15 – в този
случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в
амбулаторния лист.
(4) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет в определен
от НЗОК формат за извършената дейност на
ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Майчино здравеопазване“ при
първичен преглед или при преглед по повод
на преизбор на специалист по „Акушерство
и гинекология“, а за осигурени в друга държава лица – и копие от удостоверението за
регистрация към НЗОК.
(5) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените по Наредба № 8 от 2016 г.
профилактични прегледи на ЗОЛ по програма
„Майчино здравеопазване“ и по приложение
№ 15.
Чл. 197. За профилактичен преглед на неосигурените жени по чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО
и чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ се заплаща по реда на
чл. 196, ал. 1, т. 1 като за първичен преглед.
Чл. 198. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 191, ал. 1, т. 5 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ над
18-годишна възраст.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
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провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи на
ЗОЛ, но за не повече от един годишен преглед
при всеки един от посочените специалисти.
Чл. 199. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 191, ал. 1, т. 6 се заплаща за
извършен преглед на ЗОЛ с едно или повече
заболявания на диспансерно наблюдение от
лекар специалист:
1. за реализиран първичен преглед на ЗОЛ,
направили първоначален избор на лекар специалист, извършващ диспансерното наблюдение;
2. за реализиран вторичен преглед или
посещение при преизбор на специалист.
(2) Прегледите за оказаната медицинска
помощ по диспансерно наблюдение се заплащат като първични по ал. 1, т. 1 в следните
случаи:
1. когато при първоначален преглед при
лекар специалист на основание издадено от
ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бланка МЗ-НЗОК № 3) се установи, че се касае
за заболявания, включени в Наредба № 8 от
2016 г. и в приложение № 14, ЗОЛ подлежат
на диспансеризация – в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на лекар специалист
на основание издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3)
се установи, че се касае за ново заболяване,
включено в Наредба № 8 от 2016 г. и в приложение № 14.
(3) Прегледите за оказаната медицинска помощ по диспансерно наблюдение се заплащат
като вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при реализиран вторичен преглед по
повод на същото забол яване п ри същ и я
специалист или при преизбор на специалист
на базата на издадено направление от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3) по повод на същото заболяване;
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение, провеждани от един и същ лекар
специалист, се установи, че се касае за ново
заболяване от същия клас по МКБ 10, включено в Наредба № 8 от 2016 г. и в приложение
№ 14 – в този случай диагнозата, МКБ кодът
на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист и не се изисква
ново направление;
3. когато едно диспансеризирано ЗОЛ до
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
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от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар специалист,
ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само от
лекар специалист съгласно приложение № 14
или приложения № 9 и 14 – в тези случаи ЗОЛ
вече е диспансеризирано при специалиста за
съответното заболяване от същия клас;
4. когато едно диспансеризирано ЗОЛ над
18 години е със заболявания в един клас, но с
различни МКБ кодове, подлежащи на диспансеризация от лекар – специалист от СИМП,
в случаите на изключенията по чл. 159, ал. 4.
(4) В случаите по чл. 159, ал. 5 е препоръчително извършването на два консултативни
прегледа от съответния лекар – специалист от
СИМП, за съответната календарна година по
преценка на ОПЛ, но не по-малко от един,
като ОПЛ насочва пациента за консултативен
преглед. В тези случаи на лекаря специалист
се заплаща по реда на ал. 1.
(5) За видовете специализирана помощ се
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които
са спазени всички изисквания за извършване на специализирани медицински дейности
съгласно изискванията на Наредба № 8 от
2016 г., Наредба № 2 от 2016 г. и приложение
№ 14 или приложения № 9 и 14, но за не
повече от предвидения оптимален брой прегледи за заболяването с най-висока честота
на наблюдение.
(6) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита
в РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, при първичен преглед или при посещение по повод на
преизбор на диспансеризиращ специалист, а
за осигурени в друга държава лица – и копие
от удостоверението за регистрация към НЗОК;
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, не се
изисква, когато ЗОЛ се диспансеризира при
посещение по друг повод.
(7) При първоначална диспансеризация
за дадено заболяване през текущата година
НЗОК заплаща отчетените диспансерни прегледи на пациента, но не повече от общия
брой прегледи, определен пропорционално
на оставащите месеци до края на годината.
Чл. 200. (1) Специализираната медицинска
помощ по чл. 191, ал. 1, т. 7 се заплаща за
реализиран физиотерапевтичен курс на лечение за определено заболяване, който включва
комплексно лечение от:
1. първоначален преглед;
2. проведени процедури от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

2.1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;
2.2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;
2.3. г ру па 3 – п роцед у ри с физика лни
фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични техники;
3. зак лючителен преглед, извършен не
по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня,
в който е извършена последната процедура.
(2) При неотчитане на зак лючителния
преглед се заплаща отчетената дейност по
ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Дейността по ал. 1 за месеца се отчита
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3), а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в натура в случай
на болест и майчинство, и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 201. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за ВСМД на изпълнителите
на медицинска помощ по цени, определени по
реда на глава седемнадесета, раздел V.
(2) Заплащането за ВСМД се извършва в
случаите, в които е налице интерпретация на
резултатите, отразени в амбулаторния лист.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за ВСМД, ако дейността е назначена
от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бланка МЗ-НЗОК № 3А), а за дейностите по
пакет „Анестезиология и интензивно лечение“
и за дейностите, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ – съгласно приложение
№ 9 или приложения № 9 и 14 – и от изпълнител на ПИМП; за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания.
(4) С едно „Медицинско направление за
високоспециализирани дейности“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3А) може да бъде отчетена само
една ВСМД.
(5) Високоспециализираната медицинска
дейност за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ (бланка
МЗ-НЗОК № 3А).
(6) Високоспециализирани медицински
дейности по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ се отчитат след приключ-
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ване на физиотерапевтичните процедури със
следните документи: „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бланка МЗ-НЗОК № 3А) и електронен отчет
за извършен преглед и назначени процедури
на ЗОЛ, отразени в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 202. (1) На изпълнители на СИМП се
заплаща за извършена и отчетена дейност по
чл. 191, ал. 1, т. 10 по цени, определени по
реда на глава седемнадесета, раздел V.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за извършена и отчетена медицинска
експертиза на работоспособността на всеки
член на обща или специализирана ЛКК, но
на не повече от трима членове.
(3) Експертизата по ал. 2 се отчита с отрязък от „Талон за медицинска експертиза“
(бланка МЗ-НЗОК № 6) за всеки член на
ЛКК и с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, издаден
от председателя на ЛКК, а за осигурени в
друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на трудови злополуки или
професионални заболявания.
(4) Заплаща се за извършен и отчетен
преглед за подготовка за ЛКК, за преглед
по искане на ЛКК/РКМЕ или за преглед за
подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК.
(5) Преглед по медицинска експертиза на
работоспособността по ал. 2 и 4 се отчита с
общия талон и с отрязък от „Талон за медицинска експертиза“ (бланка МЗ-НЗОК № 6)
и с електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на трудови злополуки или
професионални заболявания.
Чл. 203. Заплащането на отчетените дейностите по чл. 191, ал. 1 се извършва ежемесечно след проверка на фактура (хартиена
или електронна), спецификация (хартиена или
електронна), отчети (хартиени или електронни)
за извършена медицинска дейност от всеки
лекар, първичните медицински документи и
електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 204. (1) Регулацията на броя на СМД
и стойността на ММД в извънболничната
помощ се осъществява в съответствие с чл. 3
ЗБНЗОК за 2017 г.
(2) Контрол върху надвишения брой СМД
и стойност на МДД от изпълнителите на
ПИМП и СИМП се извършва при изчерпване
на определения по съответните параграфи
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тримесечен бюджет за брой СМД и стойност
на МДД на национално ниво.
(3) В резултат на осъществен контрол по
ал. 2 възстановените от изпълнителите на
извънболнична медицинска помощ неоснователно получени суми за превишени брой СМД
и стойност на МДД се използват от НЗОК/
РЗОК за промени във възложените им брой
СМД и стойност на МДД.
Методика за закупуване на медико-диагностичните дейности
Чл. 205. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща за медико-диагностичната дейност, в съотвествие
с Наредба № 2 от 2016 г., назначена и извършена съобразно националните медицински
стандарти, включително и в случаите, когато
е предвидена интерпретация на резултатите.
В заплащането не се включват стойността на
контрастната материя и цената за биологичен
материал.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща при
наличие на следните условия:
1. спазени са всички нормативни изисквания за извършване на медико-диагностична
дейност;
2. ЗОЛ, на които е извършена медикодиагностична дейност, са с непрекъснати
здравноосигурителни права към датата на
извършване на дейността – за задължително
осигурени в НЗОК лица съгласно чл. 33, ал. 1
ЗЗО, с изключение на здравнонеосигурените
жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
3. осигуреното в друга държава лице, спрямо
което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранна
спогодба за социално осигуряване и което има
право на медицинска помощ, предоставяна
от НЗОК, към датата на извършване на медико-диагностичната дейност е представило
удостоверителен документ за право на обезщетения в натура.
(3) От четени те високоспец иа лизи рани
медико-диагностични дейности се заплащат
само когато са назначени от изпълнител на
СИМП, а от изпълнител на ПИМП в следните случаи:
– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер: PSA“
и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“;
– за ВСМДИ, които фигурират и като МДИ
в друг пакет по друга специалност.
(4) По искане на ТЕЛК (НЕЛК) НЗОК
закупува само ВСМДИ, свързани с процеса
на медицинската експертиза на работоспособността, в рамките на годишния є бюджет.
(5) Дейността по ал. 1 и 3 се отчита с „Направление за медико-диагностична дейност“
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(бл. МЗ-НЗОК № 4) и електронен отчет в
определен от НЗОК формат за назначената и
извършената медико-диагностична дейност.
(6) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в ПМС № 193 от 2012 г., от
държавния бюджет чрез МЗ НЗОК заплаща
на изпълнителите на медико-диагностична
дейност разликата между сумите по чл. 37,
ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата,
които са упражнили правото на пенсия за
осигурителен стаж и възраст.
(7) Алинея 6 не се прилага в случаите, в
които лицата са заплатили на лечебното заведение цена за биологичен материал.
Чл. 206. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена на неосигурените жени, на
които се оказва наблюдение на бременността
по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82,
ал. 1, т. 2 ЗЗ, в обхват, определен в чл. 19
от Наредба № 26 от 2007 г. на министъра на
здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за
извършване на изследвания извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване на деца
и бременни жени.
(2) Дейността по ал. 1 се отчита с „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ-НЗОК № 4) и електронен отчет в
определен от НЗОК формат за назначената
и извършената медико-диагностична дейност
по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ.
Чл. 207. Националната здравноосигурителна каса заплаща медико-диагностични
дейности по цени, определени по реда на
глава седемнадесета, раздел V.
Раздел VІІІ
Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ
Чл. 208. (1) Лекарите, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична
медицинска помощ, сключили договор с НЗОК,
отчитат месечно по електронен път в утвърдени от НЗОК формати оказаната през месеца
извънболнична медицинска дейност, включена
в предмета на договора през интернет портала
на НЗОК или чрез WEB услуга.
(2) Електронният отчет по ал. 1 съдържа
информацията за извършената медицинска
дейност по чл. 180 или чл. 191, отразена в
амбулаторните листове в определен от НЗОК
формат и/или за извършената медико-диагностична дейност по чл. 205 в определен от
НЗОК формат. При представяне на електронен
отчет на лекаря в направлението за МДД
(Бланка МЗ-НЗОК № 4) на хартиен носител
може да не се посочва УИН на лекаря, извършил изследването.
(3) Електронните отчети се подписват от
лекарите, извършили дейността с УЕП по
смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.
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(4) За оказана извънболнична медицинска помощ на правоимащи лица, осигурени
в друга държава, спрямо които се прилагат
правилата за координация на системите за
социа лна сиг у рност/двуст ранни спогодби
за социално осигуряване, регистрационните
данни на пациента трябва да съответстват на
тези в удостоверителния документ за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.
(5) Оказаната от ИМП дейност по ал. 2 се
отчита най-късно до 17 ч. на третия работен
ден на месеца, следващ отчетния.
(6) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни
и реквизити, изпълнителят на извънболнична
медицинска помощ получава автоматична
нотификация от информационната система на
НЗОК и електронният отчет не се обработва
от НЗОК до получаване на отчет с коректни
данни.
(7) Грешки по ал. 6 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, УИН на лекар, код на специалност,
отразени в първичните медицински документи,
номер на договора с НЗОК, регистрационните
данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити
и съответните им номенклатури, относими
към заплащаната от НЗОК извънболнична
медицинска дейност.
(8) В информационната система на НЗОК
се обработва последният, подаден в сроковете
по ал, 5 отчет с коректни данни.
(9) При необходимост от корекции на отчетените в електронните отчети данни при
установяване на фактически грешки, свързани
с неправилно въвеждане в софтуера на лекари
и правилно отразени на хартиен носител, се
подава нов електронен отчет с коригирани
данни чрез системата в периода на отчитане.
Корекции се допускат при:
1. фактически грешки при отчитане на
ПИМП, СИМП:
а) сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочени номер и дата на амбулаторния лист;
2. фактически грешки при отчитане на
медико-диагностичните дейности:
а) неточно посочен номер и дата на издаване
на направление за медико-диагностична дейност в електронен отчет при вярно изписани
такива на хартиен носител;
б) сгрешен код по МКБ на заболяване при
вярно изписан код на хартиен носител;
в) сгрешен код на извършена дейност при
вярно изписан код на хартиен носител;
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г) грешен номер на амбулаторен лист в
електронен отчет при вярно изписан номер
на хартиен носител;
д) сгрешен код на здравен район в електронен отчет при вярно изписан на хартиен
носител.
(10) След окончателната обработка за
о т че т ен месец д и рек т ор ът на РЗОК /и л и
упълномощени от него служители изпраща/
изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК месечно известие, съдържащо отхвърлената и одобрена за
заплащане дейност и съответните основания
за отхвърляне. Известието се изпраща в срок
до 17-о число на месеца.
(11) Месечното известие по ал. 10 се подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с УЕП
съгласно чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.
(12) Не се допуска подаване на нови електронни отчети за отчетния период от страна
на ИМП след изпращане на месечното известие по ал. 10.
(13) При обективна невъзможност на ИМП
да се отчете по горепосочения ред се допуска
възможност за отчитане на място в РЗОК в
определените срокове след мотивирано искане
на ИМП.
Чл. 209. (1) Изпълнителите на ПИМП
представят ежемесечно в РЗОК в срок до
17 ч. на 3-тия работен ден на месеца, следващ
отчетния, списък в утвърден от НЗОК формат
с новоизбралите ги ЗОЛ и първите екземпляри от регистрационните форми за избор на
новозаписаните пациенти в пациентска листа
на ОПЛ на хартиен носител, и в случаите,
когато не отчитат дейност. Подадените по
електронен път форми съгласно чл. 129, ал. 2
се съхраняват в информационната система
на НЗОК.
(2) При предоставяне на регистрационни
форми за избор на ОПЛ формите могат да се
предоставят сканирани, подписани с електронен подпис от ОПЛ през портала на НЗОК.
Размерът на файла на предоставените по този
начин форми не може да надхвърля 15 МБ.
(3) В случаите по ал. 2 първите екземпляри
на хартиен носител се предоставят в РЗОК
в срок до 20-о число на месеца, следващ
отчетния.
(4) Изпълнителите на СИМП предоставят
в РЗОК първичните медицински документи:
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗНЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А), „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6)
най-късно до четвъртия работен ден на месеца,
следващ отчетния.
(5) Изпълнителите на ПИМП и СИМП
предоставят в РЗОК копия (хартиени или
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електронни) от удостоверителните документи
за право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания и декларации
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК, най-късно до
20-о число на месеца, следващ отчетния, в
случаите, когато отчитат такава дейност.
Чл. 210. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената медицинска дейност на изпълнителя на
ИМП след представяне на финансово-отчетни
документи: фактури (хартиени или електронни), спецификации към тях (хартиени или
електронни), отчет (хартиен или електронен)
за извършена медицинска дейност от всеки
лекар и документите по чл. 209.
(2) В документите по ал. 1 се включва само
договорената и извършена медицинска дейност,
отчетена с електронните отчети в сроковете
по чл. 208, ал. 5 и одобрена за заплащане в
месечното известие по чл. 208, ал. 10.
(3) В случаите на оспорване на основанията за отхвърляне, посочени в месечните
известия по чл. 208, ал. 10, по отношение на
оспорваните дейности се извършва контрол.
(4) Оспорените дейности в месечните известия по чл. 208, ал. 10, при които след проверка
е установено, че подлежат на заплащане, се
заплащат чрез дебитно известие в сроковете
на следващ отчетен период.
(5) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
спецификация (хартиена или електронна), за
оказана медицинска помощ на лица с право
на здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби, придружена с документите по чл. 209, ал. 5.
(6) Дейностите по поставяне на препоръчителни ваксини срещу РМШ по Националната
програма за първична профилактика на рака
на маточната шийка в Република България
2017 – 2020 г. и срещу ротавирусните гастроентерити по Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 – 2021 г. по
чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ се представят на отделна
фактура (хартиена или електронна), придружена със съответната отчетна документация.
(7) Дейностите, извършени на здравнонеосиг у рените жени, на които се оказва
наблюдение на бременност та по реда на
чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ,
се представят на отделна фактура (хартиена
или електронна), придружена със съответната
спецификация (хартиена или електронна) и
отчетна документация.
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(8) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на
лицата, които са упражнили правото на пенсия
за осигурителен стаж и възраст, се извършва
на отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена с финансов отчет по ПМС № 193
от 2012 г. (хартиен или електронен).
Чл. 211. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, сключили договор
с НЗОК, подават отчетните финансови документи по чл. 210, ал. 1 на хартиен носител или
през информационната система на НЗОК в
PDF формат, подписан с УЕП съгласно чл. 13,
ал. 2 ЗЕДЕП.
(2) Документите по ал. 1 се подават в
срок до два работни дни след изпращане на
месечното известие по чл. 208, ал. 10.
Чл. 212. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно договорената,
извършената и отчетената дейност по чл. 180,
191 и 205 след проверка на документите по
чл. 210, представени в сроковете по чл. 211,
ал. 2.
(2) Финансово-отчетни документи на лечебното заведение по ал. 1 не се приемат в
следните случаи:
1. когато сумите по фактурите и спецификациите и отчетите не отговарят на изискванията по чл. 208, ал. 10;
2. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 208, ал. 5 срок;
3. при липса на някои от задължителните
отчетни документи;
4. когато отчетните документи не са изготвени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях.
Чл. 213. (1) При констатирано от РЗОК
несъответствие съгласно чл. 212, ал. 2 по
представените финансово-отчетни документи, директорът на РЗОК или упълномощено
от него длъжностно лице уведомява ИМП
чрез информационната система на НЗОК за
необходимите корекции.
(2) В срок до един работен ден от изпращане
на уведомлението по ал. 1 ИМП подава на
хартиен носител или чрез информационната
система нови финансово-отчетни документи
съгласно изискванията.
(3) При писмено заявен отказ от страна
на ИМП да изпълни указанията в срока по
ал. 2 РЗОК не заплаща отчетената дейност.
(4) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния,
на ИМП не се заплаща по този ред.
Чл. 214. При неспазване на посочения в
чл. 211, ал. 2 и чл. 213, ал. 2 срок за представяне на финансово-отчетните документи от
ИМП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия
период на отчитане.
Чл. 215. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилното попълване на докумен-
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тите съгласно настоящите условия и пълно и
точно изпълнение на дейността.
(2) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
(3) Плащанията се извършват в левове,
по банков път, по обявена от ИМП банкова
сметка.
Чл. 216. (1) Националната здравноосигурителна каса не заплаща за дейност, която
не е подадена в електронните отчети и не е
приета от информационната система на НЗОК
в сроковете по чл. 208, ал. 5.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 217. Плащанията за отчетената дейност
по чл. 210, ал. 5, 6 и 7 се извършват чрез РЗОК
до 10 работни дни след постъпване в НЗОК
на трансферните средства от МЗ.
Чл. 218. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на НРД.
Чл. 219. Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в
сроковете, определени с договора, на ИМП
се дължи законна лихва за забава за просроченото време.
Чл. 220. (1) По предложение на директорите на РЗОК, съгласувано с РЛК на БЛС,
управителят на НЗОК утвърждава списък на
населените места с неблагоприятни условия за
работа на изпълнителите на ПИМП и сумите
за заплащане за работа в тях.
(2) Включването на населено място в списъка по ал. 1 и определянето на съответните
суми за работа при неблагоприятни условия
се извършва по реда и критериите, установени
в методиката по чл. 180, ал. 1, т. 7.
Раздел ІХ
Документация и документооборот за изпълнители на извънболнична помощ
Чл. 221. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки ИМП, включва
първични медицински и финансови документи
съгласно приложения № 3 и 5 и глава десета.
Чл. 222. (1) Първичните медицински документи са:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ-НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);
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5. „Рецептурна бланка – НЗОК“ (образци
бл. МЗ-НЗОК);
6. „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК или РЗОК“ в случаите,
когато рецептурната бланка се предписва и
от специалист по профила на заболяването,
като копие от протокола се съхранява и при
специалиста за срок 12 месеца от датата на
издаването;
7. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6);
8. „Рецептурна книжка на хронично болния“;
9. „Рецептурна книжка на военноинвалид/
военнопострадал“;
10. „Рецептурна книжка на ветеран от
войните“;
11. „Карта за профилактика на ЗОЛ над
18 години“;
12. „Нап равление за хоспи та лизац и я/
лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7);
13. „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8);
14. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А).
15. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 10);
16. „Решение на обща клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология“ (бл. МЗ-НЗОК № 12);
17. „Решение на специализирана комисия“
(бл. МЗ-НЗОК № 13).
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
I. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1)
се издава:
А. От общопрактикуващия лекар:
1. Електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, подписан с
електронен подпис на ОПЛ, извършил прегледа, се изпраща през портала на НЗОК.
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен
носител, подписан от ОПЛ и ЗОЛ, се прилага
към здравното (медицинско) досие на ЗОЛ,
което съдържа всички медицински документи,
и се съхранява в кабинета на лекаря. Един
екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното заведение – изпълнител на ПИМП,
амбулаторен лист за извършения преглед се
предоставя на пациента.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на ПИМП ежемесечно изпраща през портала
на НЗОК при отчитане на дейността си съгласно тези изисквания.
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Б. От лекаря от лечебното заведение за
СИМП:
1. Електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, подписан с
електронен подпис на лекаря специалист,
извършил прегледа, се изпраща през портала
на НЗОК. Екземпляр от амбулаторния лист
на хартиен носител, подписан от лекаря специалист и ЗОЛ, се води по ред, определен от
лечебното заведение, и към него се прилагат
всички медицински документи и се съхранява в кабинета на лекаря. Един екземпляр
от попълнения от лекаря от лечебното заведение – изпълнител на СИМП, амбулаторен
лист за извършения преглед се предоставя
на пациента.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на СИМП ежемесечно изпраща през портала
на НЗОК при отчитане на дейността си съгласно тези изисквания.
В. От председателя на ЛКК – за всяка
извършена експертиза на едно ЗОЛ:
Електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, подписан с
електронен подпис на председателя на ЛКК,
се изпраща през портала на НЗОК. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител формира журнала на ЛКК, подреден
по хронологичен ред, който се съхранява в
кабинета на председателя на ЛКК; вторият
екземпляр се изпраща по ЗОЛ до ОПЛ за
прилагане към здравното досие. Един екземпляр от попълнения от лекаря от лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП/СИМП,
амбулаторен лист за извършения преглед се
предоставя на пациента.
II. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ-НЗОК № 3) – с ъс та вя се в ед и н
екземпляр по преценка на изпълнителя на
извънболнична медицинска помощ при необходимост от провеждане на специализирана
медицинска консултация или лечение. Лекарят
специалист от лечебното заведение – изпълнител на СИМП, извършил консултацията
или съвместното лечение, отчита документа в
РЗОК в сроковете по чл. 209. Всяко отчетено
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗНЗОК № 3) се отразява в електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
III. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А) – съставя се в един екземпл яр от
изпълнителя на СИМП, а при необходимост
от провеждане на ВСМД, включени в дис-
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пансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно
приложение № 9 или приложени я № 9 и
№ 14, и ВСМД от пакет „Анестезиология
и интензивно лечение“ и от изпълнител на
ПИМП. Изпълнителят на СИМП, извършил
ВСМД, отчита документа в РЗОК в сроковете по чл. 209. Всяко отчетено „Медицинско направление за високоспециализирани
дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) се отразява
в електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
IV. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – издава се за
извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:
1. за МДИ – издава се в един екземпляр от
изпълнител на ПИМП/СИМП; направлението
се изпраща на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента; медико-диагностичната
лаборатория отчита в РЗОК „Направлението
за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗНЗОК № 4), подписано от лекаря, извършил
изследването, и ЗОЛ, отразено в електронен
отчет, съдържащ назначената и извършена
медико-диагностична дейност, във формат,
определен от НЗОК, подписан с електронен
подпис и месечен отчет на лекаря специалист, резултатите се изпращат от медикодиагностичната лаборатория чрез пациента
или по служебен път на лекаря, назначил
изследванията;
2. за ВСМДИ – издава се в един екземпляр от:
2.1. изпълнител на СИМП;
2.2. изпълнител на ПИМП:
– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер: PSA“
и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“;
– за ВСМДИ, които фигурират и като МДИ
в друг пакет по друга специалност.
V. „Рецептурни бланки“ (образци бл. МЗНЗОК) – съставят се в два екземпляра от
ИМП; първият екземпляр от рецептата се прилага към финансовия отчет и спецификация
и се предават в РЗОК от аптеките, сключили
договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в
аптеката, отпуснала лекарствата. Данните от
рецептурните бланки се вписват в съответния
амбулаторен лист съгласно приложение № 3.
VI. „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК или РЗОК“ (образец МЗНЗОК № 1) се съставя в два екземпляра от
лицата по чл. 53, ал. 1. Първият екземпляр
се предоставя на ЗОЛ, вторият се съхранява
от лекаря, който го е издал, за срок от 12 месеца. Копие от заверен в РЗОК протокол се
съхранява при ОПЛ, при който е записан
ЗОЛ, и/или от специалист по профила на
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заболяването, издаващ рецептурни бланки,
въз основа на протокола.
VII. „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6) – документът се попълва
в един екземпляр. Използва се в случаите,
когато ОПЛ или специалист изпраща ЗОЛ
към изпълнител на СИМП за прегледи и
консултации, необходими за представяне пред
ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК за извършване на
експертиза на работоспособността или при
допълнително поискани прегледи от ЛКК.
В тези случаи не се издава „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), а
всеки специалист, извършил прегледа, попълва
данните си в отрязък от талона за медицинска
експертиза, откъсва го и го изпраща в РЗОК,
отразен в електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6):
1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК
се прилага към месечния отчет на лекаря
специалист, представян в РЗОК;
2. при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК, като се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;
3. при допълнително поискани прегледи
от ЛКК се прилага към месечния отчет на
лекаря специалист, представян в РЗОК.
VIII. Рецептурни книжки:
1. „Рецептурна книжка на хронично болния“ – издава се на ЗОЛ, определени като
хронично болни със заболявания по списъка съгласно приложение № 6; закупената от
ЗОЛ книжка се попълва от ОПЛ, при който
е осъществен постоянен избор; заверява се
в съответната РЗОК, с която ОПЛ има договор. В документа се вписват диагнозите
съобразно списъка на заболявания, за които
се издава „Рецептурна книжка на хронично
болния“. Лекарствен продукт, медицинско
изделие или диетична храна за специални
медицински цели по диагноза, отбелязана
в книжката, може да се изписва на ЗОЛ от
ОПЛ или от специалист със специалност
по профила на заболяването. Лекарствени
продукти, изписани по тези диагнози, се получават в аптека, сключила договор с РЗОК,
срещу представяне на рецептурна книжка,
рецептурна бланка – НЗОК. „Рецептурната
книжка на хронично болния“ се съхранява
от ЗОЛ, на което е издадена.
2. „Рецептурна книжка на военноинвалиди
и военнопострадали“ – редът за издаването
є е съгласно Наредба № 2 от 2016 г. за реда
за получаване и заплащане на лекарствени
продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
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3. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“ – редът за издаването є е съгласно
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните.
ІХ. „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“ се изготвя от
ОПЛ при профилактичен преглед на ЗОЛ над
18 години и се включва само в медицинския
софтуер на лекаря.
Х. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7) – съставя се в три екземпляра от
лекар от лечебно заведение – изпълнител на
ПИМП, СИМП, БП в условията на спешност
и за КП по физикална и рехабилитационна
медицина; КОЦ и ЦКВЗ; ЦСМП. Към него се
прилага амбулаторният лист от извършения
преглед на пациента, като по един екземпляр
от тях се съхранява в изпращащото лечебно
заведение. Към направлението се прилагат
извършените в извънболничната помощ консултации и изследвания.
ХІ. „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8) се съставя в два екземпляра от
лекар от лечебно заведение, изпълнител на
СИМП или БП, или работещ в ЦСМП, КОЦ
или диализен център.
ХІІ. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А) се съставя
в два екземпляра от лекар от лечебно заведение – изпълнител на СИМП, БП, КОЦ и
диализен център.
ХІІI. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗНЗОК № 10) се съставя в един екземпляр:
1. от лекар – специалист по „Психиатрия“/
„Детска психиатрия“ от лечебно заведение за
СИМП, работещ в изпълнение на договор с
НЗОК, при необходимост от провеждане на
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания
в лечебно заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по психиатрия или ЦПЗ;
2. от ОПЛ, лекар – специалист от лечебно
заведение за СИМП, или лекар – специалист по „Кожно-венерически заболявания“
от лечебно заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по кожно-венерически
заболявания или ЦКВЗ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК, при необходимост
от провеждане на комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на лица с кожновенерически заболявания в лечебно заведение
за болнична помощ с клиника/отделение по
кожно-венерически заболявания или ЦКВЗ.
XІV. „Решение на специализирана комисия“
(бл. МЗ-НЗОК № 12) се съставя в четири екземпляра от лекар от лечебно заведение – изпълнител на СИМП, КОЦ или БП.
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ХV. „Решение на специализирана комисия“
(бл. МЗ-НЗОК № 13) за насочване се попълва
в един екземпляра от лекар от лечебно заведение – изпълнител на СИМП, ЦПЗ или БП.
Чл. 223. Съществуващите документи в
системата на здравеопазването към момента
на сключване на този договор се прилагат,
доколкото не противоречат на тук посочените
документи.
Чл. 224. (1) Документите по чл. 222, ал. 1 се
изготвят съгласно изискванията, реквизитите
и стандарта, посочени в приложение № 3.
(2) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ осигуряват за своя сметка
формуляри на документите по чл. 222, ал. 1,
с изключение на „Рецепту рна книжка на
хронично болния“, „Рецептурна книжка на
военноинвалид/военнопострадал“ и „Рецептурна книжка на ветеран от войните“.
Чл. 225. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ могат да използват
разпечатани образци на следните документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ-НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);
5. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ-НЗОК № 6);
6. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7);
7. „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8);
8. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ- НЗОК № 8А);
9. „Рецептурни бланки“ – образци бл. МЗНЗОК.
(2) Информацията, която се съхранява в
електронен вид, задължително се записва и
на външни електронни носители.
Чл. 226. (1) Финансовоотчетните документи (приложение № 5) са:
1. фактура (хартиена или електронна);
2. спецификация (хартиена или електронна);
3. отчети за месечно отчитане на дейността
на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ (хартиени или електронни).
(2) Финансовоотчетните доку менти на
хартиен носител се подготвят в два екземпляра от всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр,
придружен с фактура, се представя в РЗОК
в срок съгласно условията и сроковете на заплащане, установени по реда на раздел VIII.
Вторият екземпляр остава в ИМП.
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Чл. 227. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява на изпълнителите на
ПИМП чрез електронния портал на НЗОК
достъп с електронен подпис на ОПЛ до информация за:
1. диспансеризирани при него пациенти с
МКБ код на заболяванията и дата на диспансеризация; включени и изключени от регистър
диспансеризирани ЗОЛ от пациентската листа
на ОПЛ за отчетения месец;
2. регистъра на рецептурните книжки на
записаните при него пациенти;
3. пациентска листа на ОПЛ.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса осигурява на изпълнителите на СИМП
чрез електронния портал на НЗОК достъп с
електронен подпис на лекаря специалист до
информация за диспансеризирани при него
пациенти с МКБ код на заболяванията и дата
на диспансеризация.
(3) При желание изпълнителите на извънболнична медицинска помощ представят
списък с лицата, за които се заплащат разликите в сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за
съответния отчетен месец, а НЗОК/РЗОК
им връща обратна информация за тези лица.
Чл. 228. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите
отчетни документи на ИМП РЗОК ги връща
за корекция в посочения срок.
(2) За представени неверни данни в отчетите по договора се прилагат разпоредбите
на глава двадесета и глава двадесет и първа.
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ЧЛ. 1, АЛ. 1 НА НАРЕДБА
№ 2 ОТ 2016 Г.
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори за
изпълнение на КДН по приложение № 6 към
чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 229. (1) Страна по договор с НЗОК за
изпълнение на КДН на лица с кожно-венерически заболявания по приложение № 6 към
чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. може
да бъде лечебно заведение по чл. 16, т. 1,
което отговаря на общите условия по чл. 20,
ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ и специалните
условия в този раздел.
(2) Страна по договор с НЗОК за изпълнение
на КДН на лица с психични заболявания по
приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 на Наредба
№ 2 от 2016 г. може да бъде лечебно заведение по чл. 16, т. 2, което отговаря на общите
условия по чл. 20, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“
и „в“ и специалните условия в този раздел.
Чл. 230. (1) Лечебните заведения по чл. 229
следва да отговарят на следните специални
условия:
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1. съответствие на устройството на лечебното заведение с разрешението за осъществяване на лечебна дейност и съответното ниво
на компетентност;
2. в лечебното заведение са разк ри т и
необходимите структурни звена със съответните нива на компетентност, посочени в
приложение № 21 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове за
кожно-венерически заболявания“ и съответно
в приложение № 22 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
психични заболявания и центрове за психично
здраве“, за изпълнение на съответното КДН,
за което се кандидатства;
3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура
и оборудване, посочени в приложение № 21,
съответно в приложение № 22, за изпълнение
на съответното КДН, за което се кандидатства;
4. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена
с необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, в случаите,
в които това се допуска в съответното КДН;
5. в лечебното заведение работят съответни
лекари с придобити специалности, посочени
в приложение № 21, съответно в приложение
№ 22, за изпълнение на съответното КДН,
за което се кандидатства;
6. наличие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на
определени дейности за работа със съответна
медицинска апаратура съгласно утвърдените
медицински стандарти, които са в съответствие с наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, съгласно изискванията на
съответното КДН;
7. в л е ч е б н о т о з а в е д е н и е р а б о т я т
специалист/и на основен трудов договор, за
които е предвиден такъв в приложение № 21,
съответно в приложение № 22, за изпълнение
на съответното КДН, за което се кандидатства.
(2) Центровете за психично здраве и ЦКВЗ,
в чиито разрешения за дейност не е посочено
ниво на компетентност, не се изисква ниво
на компетентност, а съответствие с условията за сключване на договор и изискванията,
посочени в съответното КДН, за което се
кандидатства.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за извършване на КДН по приложение
№ 6 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 231. Лечебните заведения, желаещи да
сключат договор за изпълнение на КДН по
приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 на Наредба
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№ 2 от 2016 г., представят в РЗОК заявление,
към което прилагат следните документи:
1. данни за идентификационния код на
търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани
в държава – членка на ЕС, или в държава,
страна по Споразумението за ЕИП – документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава;
2. копие от разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра
на здравеопазването;
3. копие от акта за създаване на лечебното
заведение – за лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 ЗЛЗ;
4. декларация от управляващия лечебното
заведение по образец съгласно приложение
№ 21, съответно приложение № 22 – за функционираща и изправна налична медицинска
апаратура и оборудване;
5. копие от договора по чл. 230, ал. 1,
т. 4 – за лечебните заведения, които кандидатстват за изпълнение на съответното КДН;
6. копия на документи по чл. 230, ал. 1,
т. 5 за придобити специалности по наредбата
по чл. 181, ал. 1 ЗЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – за
лекарите, които ще осъществяват съответното КДН, за което кандидатства лечебното
заведение;
7. копие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на
определени дейности за работа със съответна
медицинска апаратура съгласно медицински
стандарт „Кожни и венерически болести“/
„Психиатрия“, които са в съответствие с наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването – за лекарите, които ще изпълняват
съответното КДН;
8. копие на сертификат от участие в национална или чуждестранна нетърговска система
за външна оценка на качеството по медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и/или
копие на сертификат за успешно приключил
контролен цикъл по програмата за контрол
на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, медицинска паразитология,
микология и клинична имунология – за съответния вид/видове лаборатории, които ще
извършват дейността;
9. копие от трудов договор по чл. 230,
ал. 1, т. 7;
10. декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване
на удостоверението с УИН по смисъла на
чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите,
които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
б) че не са с отнети права да упражняват
медицинска професия в Република Бълга-
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рия – на лекарите, които ръководят, съответно
работят в лечебното заведение;
11. декларация по чл. 21 на хартиен носител
за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
12. копие от удостоверение за признаване
на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за
признаване на специализация, издадени от
министъра на здравеопазването по реда на
Закона за признаване на професионални квалификации – за лекарите чужденци;
13. график за работа за изпълнение на КДН;
14. документи за придобита квалификация
за продължаващо медицинско обучение след
придобиване на специалност, необходими за
изпълнение на ВСМД/ВСМДИ, в съотвествие
с чл. 182 ЗЗ и съответните утвърдени медицински стандарти.
Чл. 232. Лечебните заведения, сключили
договори в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и
чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК, представят:
1. документи по чл. 231, т. 1, 2, 3, 6, 7, 9,
12 и 14 – в случай на настъпили промени или
декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 231, т. 4, 10 и 11 – на
хартиен носител;
3. документ по чл. 231, т. 5 – договор по
чл. 231, ал. 1, т. 4, и документи по чл. 231,
т. 8 и 13.
Чл. 233. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване
на КП, АПр, КПр и/или КДН, изискуемите
документи за сключване на договор, които
се дублират, се представят в един екземпляр.
Чл. 234. Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор, при условията
и по реда на глава седма.
Чл. 235. При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документите по
чл. 231 и 232, изпълнителят на КДН е длъжен
да уведоми РЗОК и да представи в срок до
5 календарни дни от настъпване на промяната
копие от съответния документ.
Чл. 236. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно
заведение всички документи, приложени към
заявлението за сключване на договор.
Раздел IIІ
Условие и ред за оказване на медицинската
помощ по КДН по приложение № 6 към чл. 1,
ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 237. (1) Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на пациенти с
кожно-венерически заболявания се извършва в
полза на лица, на които е издадено „Медицинско направление за комплексно диспансерно
наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 10) от ОПЛ,
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от лекар – специалист от лечебно заведение
за СИМП, или от лекар – специалист по
„Кожно-венерически заболявания“ от лечебно
заведение за БП с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ, работещ
в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Направлението по ал. 1 се издава еднократно за срока на комплексното диспансерно
наблюдение.
Чл. 238. (1) Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични
заболявания се извършва в полза на лица, на
които е издадено „Медицинско направление
за комплексно диспансерно наблюдение“
(бл. МЗ-НЗОК № 10) от лекар – специалист по
„Психиатрия“/„Детска психиатрия“ от лечебно
заведение за СИМП, работещ в изпълнение
на договор с НЗОК.
(2) Направлението по ал. 1 се издава еднократно за срока на комплексното диспансерно
наблюдение.
Чл. 239. Изпълнителят обявява на видно
място, достъпно за пациента, месечен график
за изпълнение на съответното КДН.
Чл. 240. (1) Видът, периодичността и честотата на дейностите по КДН са посочени в
приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 на Наредба
№ 2 от 2016 г. и се осъществяват в съответствие
с приложения № 14, 15, 16 и 17 на Наредба
№ 8 от 2016 г.
(2) Пациентът се диспансеризира само с
неговото изрично съгласие. Несъгласието на
ЗОЛ да бъде диспансеризирано се документира
в „Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 11).
(3) Диспансеризацията е доброволна с изключение на случаите, в които същата е част
от постановено от съда задължително лечение
по реда на чл. 155 и сл. от ЗЗ или принудително лечение по реда на чл. 427 и сл. от НПК.
Чл. 241. За оказаната медицинска помощ
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не
се заплаща от категориите лица по чл. 37,
ал. 3 ЗЗО, както и от лицата със заболявания,
посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 242. (1) Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на лица с кожновенерически заболявания се счита за завършено, когато е извършен пълният обем от
задължителни дейности съгласно приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от
2016 г. и приложения № 14 и 15 на Наредба
№ 8 от 2016 г.
(2) Ком п лексно т о д испа нсерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични
заболявания се счита за завършено, когато
е извършен пълният обем от задължителни
дейности съгласно приложение № 6 към чл. 1,
ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. и приложения
№ 16 и 17 на Наредба № 8 от 2016 г.
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Раздел ІV
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК
дейности по Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожновенерически и психични заболявания
Ч л. 243. На ц иона л ната зд ра внооси г урителна каса закупува, респ. заплаща на
изп ъ л н и т е л и т е на К Д Н дог овор енат а и
извършената дейност по К ДН, оказана на
пациенти с кожно-венерически и психични
заболявания, по обеми и цени, определени
по реда на глава седемнадесета, раздел V.
Раздел V
Методики за остойностяване на дейностите
по Комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на лица с кожно-венерически и
психични заболявания
Чл. 244. Остойностяване на дейностите от
К ДН се осъществява по реда на методиките
от глава седемнадесета, раздел VІ.
Раздел VІ
Методики за закупуване на дейностите по
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически и
психични заболявания
Чл. 245. (1) Тази методика у реж да закупуването, респ заплащането на К ДН на
пациенти с кожно-венерически и психични
заболявания за:
1. здравноосигурени лица с непрекъснати
здравноосигурителни права;
2. здравнонеосигурени лица съгласно § 2,
ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва чрез трансфери от МЗ по реда на § 2
ЗБНЗОК за 2017 г.
Чл. 246. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща на
изпълнителите на К ДН за договорената и
извършената дейност за К ДН, оказана на
пациенти с кожно-венерически и психични
заболявания.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща,
когато са спазени всички нормативни изисквания и са изпълнени всички изисквани
медицински дейности съгласно НРД, Наредба
№ 2 от 2016 г. и Наредба № 8 от 2016 г.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на К ДН
дейностите по цени, определени по реда на
глава осемнадесета, раздел V.
Чл. 247. Прегледът се отчита с „Направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бланка МЗ-НЗОК № 10) от първото
посещение на пациента, с „А мбулаторен
лист за комплексно диспансерно наблюдение“ (бланка МЗ-НЗОК № 11) и с електронен
отчет за извършената дейност на пациента,
отразена в амбулаторния лист в определен
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от НЗОК формат, а за осигурени в друга
държава лица – и с копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на трудови злополуки или
професионални заболявания.
Ч л. 248 . (1) Изп ъ л н и т ел и т е на мед ицинска помощ се отчитат, като представят
ежемесечно в РЗОК фактура (хартиена или
електронна), финансовоотчетни документи и
документите по чл. 247, по утвърден график,
до третия работен ден на месеца, следващ
отчетния.
(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
спецификация (хартиена или електронна), за
оказана медицинска помощ на лица с право
на здравно осиг у ряване, удостоверено от
друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или
съгласно двустранни спогодби, придружена
с документите по чл. 209, ал. 5.
(3) Отчитането на дейностите за здравнонеосигурени лица се извършва на отделна
фактура (хартиена или електронна), придружена със съответната отчетна документация
по ал. 1. Плащанията се извършват чрез
РЗОК до 10 работни дни след постъпване
в НЗОК на трансферните средства от МЗ.
Ч л. 249. (1) Е лек т р он н и т е о т че т и по
чл. 247 се връщат за корекция на ИМП, в
случай че след обработките им се установят
следните фактически грешки:
1. сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист (бланка МЗ-НЗОК № 11);
3. грешни данни на пациента (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер).
(2) При нарушена структура на файла,
водеща до невъзможност за обработка на
електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК
връща електронния отчет на ИМП. Изпълнител ят на медицинска помощ коригира
електронния отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 250. При неспазване на посочения в
чл. 248, ал. 1 срок за представяне на отчетните документи от ИМП обработката им
и съответното заплащане се извършват в
сроковете за следващия период за отчитане.
Чл. 251. (1) Условие за плащане на ИМП
е точното и правилно попълване на документите съгласно настоящите условия и пълното
и точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред
за извършени дейности от ИМП, ако те не
са отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
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Чл. 252. При констатиране на фактическите грешки по чл. 249, ал. 1 РЗОК връща
електронния отчет на ИМП за отстраняването им. Изпълнителят на медицинска помощ
предоставя коригирания електронен отчет в
срок до един работен ден.
Чл. 253. (1) При необходими корекции
и допълнения на финансовоотчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК
изпраща писмени указания за необходимите
корекции и допълнения не по-късно от 16-о
число на месеца на отчитане на изпълнителя
на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификацията и отчетите за отчетената дейност
за корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията
за отчетената дейност с нанесени корекции
и допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
в дебитните/кредитните известия към тях
не се разрешават. Погрешно съставени или
поправени фактури и дебитни/кредитни известия се анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни
известия са отразени в счетоводните регистри
на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за
анулирането им ИМП съставя протокол – по
един за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който
се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя
на ИМП екземпляра от фактура за анулиране
и получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна
на изпълнителя на ИМП да изпълни указанията в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща
отчетената дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове
в текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 254. Плащанията се извършват по
банков път, в левове, по обявена от ИМП
в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 255. (1) Условие за плащане на ИМП
е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и
пълно и точно изпълнение на дейността.
(2) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 256. За неверни данни, посочени в отчетите и в справките, изискуеми по договора,
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ИМП носят отговорност съгласно условията
на глава двадесета и глава двадесет и първа.
Чл. 257. Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в
сроковете, определени с договора, на ИМП
се дължи законна лихва за забава за просроченото време.
Раздел VІІ
Документация и документооборот на изпълнителите на КДН по приложение № 6 към
чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 258. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки изпълнител на
К ДН по приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 на
Наредба № 2 от 2016 г., включва първични
медицински документи по приложение № 3
и финансовоотчетни документи по приложение № 5.
Чл. 259. (1) Първичните медицински документи по приложение № 3 са:
1. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 10);
2. „Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 11).
(2) Документооборотът по ал. 1 е:
І. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 10) се съставя в един екземпляр:
1. от лекар – специалист по „Психиатрия“/
„Детска психиатрия“ от лечебно заведение
за СИМП, работещ в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане
на К ДН на лица с психични заболявания в
лечебно заведение за БП с клиника/отделение
по психиатрия или ЦПЗ;
2. от ОПЛ, лекар – специалист от лечебно
заведение за СИМП, или лекар – специалист
по „Кож но-венерическ и забол явани я“ от
лечебно заведение за БП с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания или
ЦКВЗ, работещи в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеж дане на К ДН на лица с кожно-венерически
заболявания в лечебно заведение за БП с
клиника/отделение по кожно-венерически
заболявания или ЦКВЗ.
Изпълнителят на К ДН отчита документа
при първо посещение заедно с финансовите
отчетни документи в РЗОК до третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Всяко
отчетено „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗНЗОК № 10) се придружава от амбулаторен
лист (бл. МЗ-НЗОК № 11) или електронен
отчет за извършената дейност на пациента,
отразена в амбулаторни листове за К ДН в
определен от НЗОК формат.
ІІ. „Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 11)
се съставя от изпълнителя на К ДН.
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1. Отчет на хартиен носител или електронен отчет за осъществено К ДН на пациенти,
отразено в амбулаторни листове за К ДН
в определен от НЗОК формат, подписан
с електронен подпис на представляващия
лечебното заведение, се предоставя в РЗОК
до третия работен ден от месеца, следващ
отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист
на хартиен носител, подписан от представляващия лечебното заведение, началника
на отделение, лекаря специалист и пациента,
се води по ред, определен от лечебното заведение, като към него се прилагат всички
медицински документи и се съхранява в
лечебното заведение. Екземпляр се изпраща
чрез пациента до ОПЛ за прилагане към
здравното (медицинско) досие.
2. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която
изпълнителят ежемесечно представя в РЗОК
при отчитане на дейността си съгласно тези
изисквания.
Чл. 260. Изпълнителите на К ДН могат
да използват разпечатани образци на документите по чл. 259.
Чл. 261. (1) Финансовоотчетните документи по приложение № 5 са:
1. фактура;
2. спецификация;
3. отчети за месечно отчитане на дейността.
(2) Финансовоот четните док у менти се
подготвят в два екземпляра от всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК.
Първият екземпляр, придружен с фактура, се
отчита в РЗОК в срок съгласно условията и
сроковете на заплащане, установени по реда
на глава осемнадесета, раздел VІ. Вторият
екземпляр остава в ИМП.
Чл. 262. (1) При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите
отчетни документи на ИМП РЗОК ги връща
за корекция в посочения срок.
(2) За представени неверни данни в отчетите по този договор се прилагат разпоредбите
на глава двадесета и глава двадесет и първа.
Г л а в а

д е в е т н а д е с е т а

БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Раздел I
Специални условия за сключване и изпълнение на договори за оказване на болнична
помощ по клинични пътеки, амбулаторни
процедури и клинични процедури
Чл. 263. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на
БМП, както следва:
1. по КП от приложение № 9 към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г., както и
приложение № 16 „К линични пътеки“;
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2. по АПр от приложение № 7 към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г., както и
приложение № 18 „Амбулаторни процедури“;
3. по КПр от приложение № 8 към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г., както и
приложение № 19 „К линични процедури“;
4. по КП „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна
процедура“ от приложение № 10 към чл. 1,
ал. 1 и чл. 2 от Наредба № 2 от 2016 г., както
и приложение № 16;
5. по АПр „Предсрочно изпълнение на
дейностите по клинична пътека …“ от приложение № 11 към чл. 1, ал. 1 и чл. 3 от
Наредба № 2 от 2016 г., както и приложение
№ 18;
6. по приложение № 12 към чл. 1, ал. 1 и
чл. 4 от Наредба № 2 от 2016 г. „Заболявания,
за които се осигурява комплексно лечение
(осигурява се всяка една отделна част от
цялостния процес на лечение)“.
Чл. 264. Директорите на РЗОК сключват
договори в областите, в които броят на леглата
за болнично лечение надвишава конкретните потребности по брой легла по видове,
определени с НЗК, след осъществен избор
по реда на Наредбата за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за болнична
помощ, с които НЗОК сключва договори.
Чл. 265. (1) Договори те по ч л. 263 се
сключват за всички заболявания, диагнозите на които са кодирани по МКБ 10 и/
или процедури, както и за всички дейности,
установени в диагностично-лечебния алгоритъм на всяка КП, АПр и КПр съгласно
приложения № 16, 18 и 19.
(2) В случай че изрично е упоменато в
съответния диагностично-лечебен алгоритъм
(ДЛА), се допуска сключване на договор за
отделни диагнози и/или процедури, включени
в КП, АПр и КПр.
Чл. 266. За КП, в които има различни
изисквания за изпълнението им спрямо пациенти под и над 18-годишна възраст, може
да се сключи договор за оказване на БМП
както само за лечението на пациенти под
18-годишна възраст или само над 18-годишна
възраст, така и за двете възрастови групи
едновременно.
Чл. 267. (1) Страна по договор с НЗОК за
оказване на БМП по КП, АПр и КПр може
да бъде лечебно заведение по чл. 15, което
отговаря на общите условия по чл. 20, ал. 1,
т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, както и на следните
специални условия:
1. съответствие на устройството на лечебното заведение с разрешението за осъществяване
на лечебна дейност и съответното ниво на
компетентност, респ. с регистрацията в РЗИ;
2. в лечебното заведение са разк рити
необходимите структурни звена, посочени
в приложения № 16, 18 и 19 на съответните
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КП, АПр и КПр, за които то кандидатства,
когато тези структурни звена са клиники и/
или отделения със специалностите, по които
са разкрити, фигурират в разрешението за
осъществяване на лечебна дейност със съответното ниво на компетентност съгласно ЗЛЗ;
3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура
и оборудване, посочени в приложения № 16,
18 и 19 на съответните КП, АПр и КПр, за
които то кандидатства;
4. в лечебното заведение функционира
док у мен т а л н а с ис т ем а з а п р о с лед я в а не
на лекарствените продукти, заплащани от
НЗОК извън стойността на КП и АПр, от
постъпването им в лечебното заведение до
отпускането и прилагането им на пациентите;
5. в лечебното заведение работят съответни специалисти с придобити специалности,
посочени в приложения № 16, 18 и 19 на
съответните КП, АПр и КПр, за които то
кандидатства;
6. в лечебното заведение работят
специалист/и на основен трудов договор,
посочени в приложение № 1 към договора на
лечебното заведение; в лечебното заведение
могат да работят и специализанти по същите
специалности, посочени в приложение № 1а
към договора на лечебното заведение;
7. лечебното заведение, изпълнител на
болнична помощ, осигурява непрекъснато
24-часово изпълнение на лечебната дейност
по медицински специалности съгласно разрешението за осъщест вяване на лечебна
дейност;
8. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена
с необходимата медицинска апарат у ра и
оборудване чрез договор с друго лечебно
заведение за болнична или извънболнична
помощ в случаите, когато съответният алгоритъм допуска това, както следва:
а) с лечебни заведения, които се намират
на територията на същата област, или с поблизко лечебно заведение в съседна област;
б) с лечебни заведения на територията
на друга област, когато на територията на
областта липсват имунологична, цитогенетична, генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и ДНК анализ, вирусологична,
паразитологична, химико-токсикологична,
нуклеарномедицинска лаборатория (вкл. радиоизотопна лаборатория) клинична патология и микробиология, магнитно-резонансна
томография/компютърна томография;
9. наличие на документи за придобита
квалификация за продължаващо медицинско
обучение след придобиване на специалност,
необходими за извършване на определени
процедури за работа със съответна медицинска апаратура, се прилагат към заявлението
за сключване на договор в съответствие с
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чл. 182 ЗЗ и съответните утвърдени медицински стандарти;
10. наличие на свидетелство за професиона лна к ва лификаци я на специа листа,
издадено и подписано от ректора на висше
медицинско училище или началника на Военномедицинска академия, или документ/и,
удостоверяващ/и не по-малко от определен
брой извършени процедури от специалиста,
съгласно изискванията на съответните КП,
АПр и КПр;
11. наличие на удостоверение за професиона лен опи т/к лини чна компетен т ност,
издадено от ръководителя на лечебното заведение или обединение на лечебното заведение на основание на работен журнал или
описателни фишове, в които са регистрирани
извършените от специалиста брой процедури
за предходен период според изискванията на
съответната КП, АПр и КПр; удостоверението се издава от ръководителя на ЛЗ, където
специалистът е извършил процеду рите, с
официален документ; тези документи подлежат на проверка от НЗОК/РЗОК;
12. лечебното заведение е оборудвано и
поддържа софтуер за отчет на договорената
и извършена медицинска дейност по НРД;
13. лечебното заведение или обединение
на лечебното заведение разполага с функциониращо информационно звено, осигуряващо обмен на необходимата информация
с НЗОК/РЗОК;
14. лечебното заведение е осигурило комплексно лечение по приложение № 12 на
Наредба № 2 от 2016 г., самостоятелно или
по договор/и с друго лечебно заведение/я,
за реализиране на пълния обем дейности по
чл. 320, ал. 2.
(2) Лечебните заведения, които не отговарят на условията по ал. 1, т. 6, могат да
сключват трудов договор за допълнителен
т руд по Кодекса на т руда с медицинск и
спец иа л ис т и, о с ъще с т вя ва щ и дей но с т в
болнични структури без легла, за следните
специалности:
1. вирусология;
2. клинична микробиология;
3. клинична паразитология;
4. клинична патология;
5. нуклеарна медицина.
(3) Работният график на специалистите по
ал. 1, т. 6, както и на специализантите, които
работят и в други лечебни заведения, следва
да осигурява изпълнението на изискванията
за работа по КП, АПр и КПр.
(4) Лекар на основен трудов договор с
повече от една медицинска специалност,
работещ в лечебно заведение, изпълнител на
БМП, може да бъде посочен като изпълнител
по КП, АПр и КПр, за които се изискват
съответните специалности в същото лечебно
заведение.
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Чл. 268. Лечебните заведения – КОЦ и
ЦКВЗ, в чиито разрешения за дейност не
е посочено ниво на компетентност, както
и за МЦ/МДЦ/ДКЦ с разкрити легла за
наблюдение и лечение до 48 часа (на които
не се издава разрешение за дейност), не се
изисква ниво на компетентност, а съответствие с условията за сключване на договор
и изиск вани ята, посочени в съответните
КП, АПр и КПр, за които се кандидатства.
Чл. 269. (1) В случай че лекар със спец иа лност, рабо т ещ в лечебно за ведение,
изпълнител на БМП, оказва медицинска
помощ по КП, АПр и КПр, за които същото лечебно заведение има договор с НЗОК,
то по отношение на дадения специалист е
налице един договор с НЗОК.
(2) В случаите, при които в алгоритъма
на КП, АПр и КПр е записано, че е необходима консултация със специалист извън
посочените изискуеми специалисти за изпълнение на КП, АПр и КПр, договорът на
консултиращия специалист не следва да се
счита като договор с НЗОК.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за оказване на болнична медицинска
помощ по клинични пътеки, амбулаторни
процедури и клинични процедури
Чл. 270. Лечебните заведения, желаещи
да сключат договор за оказване на БМП,
представят в РЗОК заявление, към което
прилагат:
1. данни за идентификационния код на
търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на ЕС, или в държава, страна по Споразумението за ЕИП – документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен
орган на съответната държава;
2. копие на разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра
на здравеопазването – за лечебните заведения за БМП, КОЦ и ЦКВЗ;
3. копие от акта за създаване на лечебното заведение – за лечебните заведения по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ;
4. копие на удостоверение за регистрация в РЗИ на територията, обслужвана от
РЗОК – за лечебните заведения за СИМП
с разкрити легла за наблюдение и лечение
до 48 часа;
5. док у менти, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 267, ал. 1, т. 5 (за всички
лекари, които ще оказват медицинска помощ
по КП, АПр и КПр в изпълнение на договор
с НЗОК);
6. копие от трудов договор по чл. 267,
ал. 1, т. 6 и ал. 2;
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7. копие на договора по чл. 267, ал. 1,
т. 7 и 8;
8. копия на документи за придобити специалности по наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването, които ще изпълняват
КП, АПр и КПр съобразно квалификационните изисквания, посочени във всяка КП,
АПр и КПр;
9. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 267, ал. 1, т. 10 и 11;
10. декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване
на удостоверението с УИН по смисъла на
чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите,
които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
б) че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република
България – на лекарите, които ръководят,
съответно работят в лечебното заведение;
11. декларация от управляващия лечебното
заведение по образец съгласно приложение
№ 17 „Документи за сключване на договор
за оказване на болнична помощ“ за функционираща и изправна налична медицинска апаратура, оборудване и декларация за
функционираща документална система за
проследяване на лекарствените продукти,
заплащани от НЗОК извън стойността на КП
и АПр – за всички видове лечебни заведения;
12. копие на сертификат от у частие в
национална или чуждестранна нетърговска
система за външна оценка на качеството по
медицински стандарт „К линична лаборатория“ и/или копие на сертификат за успешно
приключил контролен цикъл по програмата
за контрол на качеството на БНСВОК по
микробиология, вирусология, медицинска
паразитология, микология и клинична имунология – в случаите, когато в структурата
на лечебното заведение има съответния вид/
видове лаборатории;
13. дек л ар а ц и я по п ри ложен ие № 17
„Док у менти за ск лючване на договор за
оказване на болнична помощ“ за наличие и
поддържане на софтуер за въвеждане и отчитане на договорената и извършена болнична
медицинска дейност по НРД;
14. декларация по чл. 20, ал. 1 на хартиен
носител за всички лекари, които ще оказват
медицинска помощ в изпълнение на договор
с НЗОК;
15. копие от удостоверение за признаване
на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение
за признаване на специалност, издадени от
министъра на здравеопазването по реда на
Закона за признаване на професиона лни
квалификации – за лекарите чужденци;
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16. графици на лекарите, оказващи медицинска помощ по КП, АПр и КПр към
момента на подаване на заявителните документи;
17. приложение № 1, в което се посочват
всички лекари на основен трудов договор,
оказващи медицинска помощ по КП, АПр
и КПр; приложението е неразделна част от
договора на лечебното заведение с НЗОК;
18. приложение № 1а, в което се посочват
всички лекари без специалност и лекарите
специализанти, работещи на основен трудов
договор под ръководството и разпореждането на лекар с придобита специалност и
оказващи медицинска помощ по КП, АПр
и КПр.; приложението е неразделна част от
договора на лечебното заведение с НЗОК;
19. копие от правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред за лечебните
заведения за БП, КОЦ и ЦКВЗ;
20. копия от договор/договори по чл. 267,
ал. 1, т. 14.
Чл. 271. (1) Лечебните заведения, сключили договор/допълнително споразумение с
НЗОК за оказване на БМП в съответствие
с НРД за медицинските дейности за 2015 г.,
Решение № РД-НС-24-8 от 29.03.2016 г. на
НС на НЗОК и Решение № РД-НС-04-7-1 от
11 януари 2017 г. за изменение и допълнение
на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29. 03.2016 г.
по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС
на НЗОК, представят:
1. документи по чл. 270, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 15 и 19 – само в случай на настъпили
промени в обстоятелствата, отразени в тях,
или декларация за липса на промени;
2. документи по чл. 270, т. 7, 12, 17, 18 и 20;
3. декларации по чл. 270, т. 10, 11, 13 и 14.
(2) При прилагане на ал. 1 управителят
на НЗОК и председателят на УС на БЛС
издават указание.
Чл. 272. Директорът на РЗОК разглежда
пода ден и т е док у мен т и и ск л юч ва, респ.
отказва сключване на договор по реда на
глава седма.
Чл. 273. При наличие на сключен договор
изпълнителят на БМП е длъжен:
1. при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл. 270
и 271, да уведоми РЗОК и да представи в
срок до 14 работни дни от настъпване на
промяната копие от съответния документ;
2. при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл. 270, т. 6,
да уведоми РЗОК и да представи в срок до
5 работни дни от настъпване на промяната
копие от съответния документ;
3. ежемесечно през отчетния период да
представя в РЗОК отработен за предходния месец график на специалистите, работещи по КП, АПр и КПр;
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4. при всяко изтичане на срока на валидност на документа по чл. 270, т. 12 да
предоставя в РЗОК актуален сертификат в
срок до 14 работни дни от издаването му.
Чл. 274. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно заведение всички документи, приложени
към заявлението за сключване на договор.
Чл. 275. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за извършване на дейности по КП, АПр и КПр,
изиск уемите док у менти за ск лючване на
договор, които се дублират, се представят в
един екземпляр.
Раздел III
Условия и ред за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури
Управление на болничния прием
Чл. 276. (1) За да бъде хоспитализиран
пациент за лечение по дадена КП, АПр и
КПр, следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице следните
обстоятелства:
1. индикациите за хоспитализация, включени КП, АПр и КПр;
2. лицето да е със заболяване, предвидено
в блок „Кодове на болести за заболявания
по МКБ 10“ на съответната КП, когато този
блок е част от съдържанието на КП.
(2) В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се
хоспитализира, като му се оказва БМП, ако
възстанови правата си при условията и по
реда на ЗЗО.
(3) При неизпълнение на условието по
ал. 2 се прилага чл. 109, ал. 1 ЗЗО.
(4) При хоспитализация на осигурените
лица в друга държава членка, държава от
ЕИП или Конфедерация Швейцария, за които се прилагат правилата за координация
на системите за социална сигурност, както
и лицата по международни спогодби за социално осигу ряване, по които Република
Българи я е ст рана, представят копие от
съответни я удостоверителен док у мент за
право на обезщетения в натура в случай
на болест, майчинство, трудови злополуки
и л и п рофесиона л н и забол я ва н и я, а п ри
ползване на права на спешна и неотложна
помощ – ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК.
Чл. 277. (1) Изпълнителят на БМП предоставя на РЗОК и обявява на достъпно
м ясто работни я г рафик на кабинетите в
ДКБ/ПК, както и информация в журнал/
папка за цените на медицинските изделия,
които лечебното заведение осигурява по КП
и АПр, съгласно чл. 82б ЗЗ, за които НЗОК
заплаща/не заплаща.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

(2) Изпълнител ят на БМП обявява на
общодостъпно място: имената на договорените КП, АПр и КПр, цените, които НЗОК
заплаща за тях, както и видовете медицински
изделия и цените, до които НЗОК заплаща
за същите (в случаите, когато медицинското
изделие е включено при изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП/АПр).
(3) Здравноосигу рените лица заплащат
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО за
всеки ден болнично лечение, но не повече
от 10 дни годишно.
(4) За оказаната БМП потребителска такса
по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от
лицата със заболявания, посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при
които ЗОЛ са освободени от потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
(5) Районната здравноосигурителна каса и
нейните поделения по общини предоставят
информацията по ал. 1 на:
1. изпълнителите на извънболнична помощ – при поискване;
2. зд равноосиг у рени те лица – п ри поискване.
Чл. 278. (1) Изпълнител ят на БМП се
задължава:
1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите,
както и координация между специалистите,
които ги осъществяват;
2. при дехоспитализация на пациента за
довършване на лечебния процес да издава
епикриза и се насочва при необходимост
към лечебни заведения за извънболнична
или болнична помощ;
3. спазва услови я та за у п равление на
плановия прием.
(2) Всички изследвания и консултации,
необходими за извършване на задължителните контролни прегледи след дехоспитализация, се извършват от лечебното заведение
за БМП – изпълнител на КП, по преценка
на лекуващия лекар.
Чл. 279. Районната здравноосигурителна
каса и съответните поделения по общини:
1. предоставят на изпълнителите на извънболнична помощ информация за изпълнителите на БМП в съответната област, сключили
договор с НЗОК, както и за договорените с
тях КП, АПр и КПр;
2. своевременно уведомяват изпълнителите на извънболнична помощ за промяна
на предмета на договорите с изпълнителите
на болнична помощ;
3. при поискване предоставя на ЗОЛ информация по т. 1.
Чл. 280. Изпълнителят на БМП в процеса на диагностика, лечение и обслужване
на пациента прилага утвърдени начини на
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действие, съобразени с указанията за клинично поведение в КП, АПр и КПр.
Чл. 281. (1) Изпълнителят на БМП превежда пациент по КП, АПр и КПр за лечение
към друго лечебно заведение за болнична
помощ, когато в хода на лечебно-диагностичния процес установи, че не може да изпълни
определени медицински дейности поради:
1. промяна на приемната диагноза или
нас т ъп и ло услож нен ие, кое т о лечебно т о
заведение не може да лекува;
2. възникнал проблем с медицинската
апаратура и оборудване;
3. липса на съответно квалифициран медицински персонал.
(2) В сл у чаите по а л. 1 изпращащи ят
изпълнител на БМП попълва отново необходимите първични медицински документи.
(3) Изпращащият изпълнител на БМП
за дъл ж ително предоставя на приемащи я
изпълнител на БМП писмена информация
за клиничното състояние на пациента и оказаните му диагностично-лечебни процедури,
както и мотивите за превеждане в приемащото лечебно заведение за БМП.
Чл. 282. (1) В случай че на пациента се
извършват медицински процедури от лекар
със специалност, който не е включен в приложение № 1 към договора на лечебното
заведение, документът се подписва от този
лекар и се преподписва от лекар, включен
в същото приложение, и/или началника на
клиниката/отделението и се отчита в електронната система на НЗОК с УИН на преподписалия лекар. Допълнителният подпис
не означава съгласие или несъгласие с осъществената процедура, получените резултати
и диагноза, а валидира само участието на
конкретния лекар специалист в изпълнението
на клинични пътеки.
(2) В случай че на пациента се извършват
медицински процедури от лекар без специалност, документът се подписва от този лекар
и се преподписва от лекаря с придобита
специалност, под чието ръководство и по
разпореж дане първият извършва съответните медицински дейности, и се отчита в
електронната система на НЗОК с УИН на
преподписалия лекар. В този случай документът с извършените процедури се преподписва
от началника на клиниката/отделението и/
или от лекар специалист, под чието ръководство и по разпореждане работи лекарят
без специалност.
Чл. 283. (1) К линичните пътеки, АПр и
КПр, заплащани от НЗОК в полза на ЗОЛ,
съдържат изисквания и правила за клинично
поведение при провеждане на диагностика,
лечение и рехабилитация на заболяванията,
включени в тях, както и за структурни звена, апаратура и необходимите специалисти.
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(2) Определеният в диагностично-лечебния
алгоритъм годишен брой на извършване на
КП или АПр се отнася за срока на действие
на този НРД.
(3) Извършените медико-диагностични
изследвания и инструментални процедури
се о т разяват в с ъо т вет н и т е ж у рна л и по
хронология с имена и диагноза/и.
Чл. 284. Броят на пролежаните леглодни се
изчислява, като денят на постъпване и денят
на изписване се броят за един леглоден, а
всеки ден между тях се брои като пролежан.
Условия и ред за диагностика и лечение по
клинични пътеки
Чл. 285. (1) К линична пътека е система
от изисквания и указания за поведение на
различни видове медицински специалисти
при изпълнението на определени по вид и
обхват дейности по отношение на пациенти
със заболявания, изискващи хоспитализация
и непрекъснат болничен престой не по-кратък от 48 часа.
(2) Дейностите и услугите в обхвата на
диагностичните, лечебните и рехабилитационните дейности и услуги по време на
хоспитализацията съгласно ДЛА на съответната КП се осъществяват незабавно или
се планират за изпълнение в зависимост от
развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.
(3) В алгоритъма на КП се посочва минималното ниво на компетентност, на което
следва да отговаря съответната структура на
лечебното заведение.
(4) К линични пътеки № 90, 92-97, 112,
199.1, 199.2, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252 и 253 се изпълняват
само в условията на комплексно лечение
по чл. 320.
Чл. 286. (1) В случаите, когато диагностичната и/или лечебната дейност не може
да бъде постигната в условията на извънболничната помощ, ЗОЛ може да бъде насочено
съгласно Наредбата за осъществяване на
правото на достъп до медицинска помощ с
„Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7) за хоспитализация в лечебно заведение – изпълнител на БМП.
(2) Преценката по ал. 1 се извършва от
лекар, лекар по дентална медицина от лечебно заведение за извънболнична медицинска
помощ, като в условията на спешност същата
може да бъде извършена и от дежурен екип
в ЦСМП или от лекар в структура за спешна
медицинска помощ на лечебно заведение,
сключило договор с НЗОК, към което пациентът се е самонасочил.
(3) Към направлението за хоспитализация
се прилага амбулаторният лист от извърше-
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ния преглед на пациента с посочени данни
о т анам незата и обек т ивно т о съст ояние
на пациента, предприетите диагностични
и терапевтични дейности, в това число и
обек т ивни те обстоя телст ва, мот иви ращ и
становището, че лечебната цел не може да
се постигне в условията на извънболничната
помощ.
(4) Амбулаторният лист, приложен към
„Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7), става неразделна част от медицинската
документация на пациента.
(5) За организиране на плановия прием
в лечебните заведени я – изпълнители на
БМП, се поддържа листа на планов прием.
В листата за планов прием се вк лючват
всички подлежащи на хоспитализация лица
с изключение на тези, които се нуждаят от
незабавен прием в лечебното заведение.
(6) Управлението на плановия прием се
осъществява в съответствие с Наредбата
за осъществяване на правото на достъп до
медицинска помощ.
Чл. 287. (1) При наличие на индикации
(клинични и параклинични) за хоспитализация по КП ЗОЛ не може да бъде връщано при
изпълнител на извънболнична медицинска
помощ за допълнителни консултации и/или
изследвания, свързани с основното заболяване, за което пациентът се хоспитализира.
(2) При необходимост от болнично лечение
лечебно заведение за БМП може да издава
„Направление за хоспитализация/ лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7) за КП по физикална и рехабилитационна
медицина само ако пациентът е лекуван по
повод остро заболяване в същото лечебно
заведение – изпълнител на БМП.
(3) Направлението за хоспитализация има
срок на валидност до 30 календарни дни от
издаването му. По изключение хоспитализирането може да се осъществи след този
срок, ако в посочения 30-дневен срок на
пациента е извършен преглед в ДКБ/ПК на
изпълнителя на БП, а хоспитализирането е
осъществено след този срок.
(4) При хоспитализация (планов прием) по
КП ЗОЛ може да представи предварително
извършени изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни
изследвания, реализирани от друго лечебно
заведение преди дата на хоспитализация.
Приемащото лечебно заведение следва да
зачете тези изследвания, както и да ги използва при отчитане на КП като част от
диагностично-лечебния алгоритъм на същата.
Давността на предварително извършените
клинико-лабораторни изследвания е 7 дни,
като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълга (но не повече
от 30 дни или по-дълга от посочения в ал-
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горитъма на съответната КП) преди датата
на хоспитализация, в зависимост от вида
им и клиничната преценка на лекуващия
лекар. Изключение от последното се прави
за МДИ по КП/АПр/КПр за диагностика
и лечение на пациенти със злокачествени
заболявания и муковисцидоза, като всички
необходими МДИ се правят от приемащото
лечебно заведение.
(5) При последващи планови хоспитализации по КП № 240 „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 7) се издава от лечебните
заведения, в които се извършва дейността.
Чл. 288. К линичните пътеки се състоят
от следните основни компоненти, които са
задължителни за изпълнение от лечебните
заведения:
1. задъл ж ителен минима лен болничен
престой за осъществяване на посочените
в КП дейности и процедури във времеви
п лан; конк рет ни я т болни чен п рест ой за
всеки пациент зависи от състоянието му
при изписването;
2. кодове на болести за заболявания по
МКБ 10 и основни диагностични и терапевтични процедури – за всяка терапевтична
КП; процедурите в тези КП – по вид, обем,
сложност, съответстват на процедурите – по
вид, обем, сложност, посочени в утвърдените
медицински стандарти;
3. неразделна част от диагностично-лечебният алгоритъм на терапевтичните КП за
заболявания са разработените и утвърдени
по всяка специалност фармако-терапевтични
ръководства;
4. основни кодове на процедури за всяка
х и ру рг и ч на/и н т ервен ц иона л на К П; п ро цедурите в тези КП – по вид, обем, сложност, начин на осъществяване и условия за
провеждане, съответстват на изискванията,
посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените
специалности – в подписаните или приети
от научните дружества за тях консенсусни
протоколи за лечение;
5. условия за ск лючване на договор и
изпълнение на КП, включващи:
а) задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение
на алгоритъма на КП;
б) необходими специалисти за изпълнение на КП;
6. индикации за хоспитализация, диагностично-лечебен алгоритъм, поставяне на
окончателна диагноза и критерии за дехоспитализация, включващи:
а) индикации за хоспитализация, включващи задъл ж ително обек тивни критерии
за заболяването, диагностично доказани и
аргументиращи необходимостта от хоспитализация;
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б) диагностично-лечебен алгоритъм: диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен
с утвърдените медицински стандарти или
консенсусни протоколи и е задължителен за
изпълнение, както и фармако-терапевтичните ръководства (съгласно чл. 259, ал. 1, т. 4
ЗЛПХМ), за тези които са приети;
7. поставяне на окончателна диагноза;
8. дехоспитализация при определяне на
следболничен режим; обективните критерии за дехоспитализация се съпоставят с
обективни критерии при хоспитализация и
съгласно алгоритъма на всяка КП;
9. медицинска експертиза на временна
неработоспособност;
10. документиране на дейностите по съответната КП;
11. предоперативната епикриза, както и
оперативният протокол са задължителна част
от алгоритъма и медицинската документация за всяка КП с оперативна дейност; при
извършването и с обща и/или регионална
анестезия е задължително извършването на
анестезиологична и други предоперативни
консултации, отразени в медицинската документация.
Чл. 289. (1) При дехоспитализация изпълнителят на БМП предоставя на пациента
епикриза с машинен текст, която се издава
в три еднообразни екземпляра, като:
1. първият екземпляр от епикризата се
предоставя на пациента или на членовете
на семейството му или на придружаващите го лица срещу подпис в „Истори я на
заболяване“(ИЗ);
2. вторият екземпляр от епикризата се
оформя и изпраща чрез пациента или чрез
членовете на семейството му или чрез придружаващите го лица на ОПЛ;
3. копие от епикризата се прилага към
историята на заболяването на пациента и се
съхранява в лечебното заведение.
(2) При необходимост се издава ново
копие от епикризата по цени, утвърдени от
лечебното заведение.
(3) Епикризата съдържа следните реквизити:
1. паспортна част;
2. окончателна диагноза, заболяване с код
по МКБ 10 и номер на КП;
3. придружаващи заболявания;
4. анамнеза;
5. обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус;
6. параклинични изследвания;
7. консултативни прегледи;
8. терапевтична схема;
9. ход на заболяването;
10. настъпили усложнения;
11. проведени инвазивни диагностични и
терапевтични процедури;
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12. дата на оперативната интервенция с
оперативна диагноза;
13. извадка от оперативния протокол – вид
анестезия, находка, извършена интервенция;
14. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията;
15. статус при изписването;
16. изход от заболяването;
17. препоръки за хигиенно-диетичен режим
след изписването и назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки
за такова;
18. необходимост от контролни прегледи
в болницата след изписването;
19. препоръки към ОПЛ на пациента;
20. описание на съпровождащите епикризата изследвания и други документи за
служебно ползване;
21. имена и подписи на лекуващия лекар
и началника на съответното отделение или
негов заместник, като лек у ващи ят лекар
може и да не бъде изписващият лекар;
22. печат на лечебното заведение върху
екземплярите на епикризите, предоставени
на пациента и/или ОПЛ.
(4) Копия от изследванията, резултатът
от които се получава след изписването на
пациента, при поискване му се предоставят в писмен вид лично или на членове
на семейството или на упълномощени от
пациента лица.
(5) Лечебното заведение удостоверява за
платените от пациента услуги и медицински
изделия, както и получена потребителска
такса със съответните финансово отчетни
документи, които се представят при поискване от лечебното заведение на контролните
органи на НЗОК – за дейности, заплащани
от НЗОК.
(6) В случаите на изчакване на резултати
от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата
се предоставя на пациента след получаване
на резултата.
Чл. 290. (1) К линичното прослед яване
на състоянието на пациента и извършените
диагностично-лечебни дейности се вписват
в ИЗ.
(2) Извършването на дейности по КП се
отразява в медицинската болнична документация и в следните документи:
1. документ № 2 „Предоперативна анестезиологична консултация“ е задължителен за
всяка КП с оперативна дейност, извършена
с обща или регионална анестезия, и се прикрепва към лист „История на заболяването“
(ИЗ) на пациента, като става неразделна
част от него;
2. документ № 4 „Информация за пациента“ (родител я/настойника/попечител я);
документът се предоставя на пациента (родителя/настойника/попечителя) в хода на
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лечебно-диагностичния процес за запознаване и не е част от медицинско-финансовата
документация;
3. дек лараци я за информи рано съгласие от страна на пациента по отношение
провежданите процедури в хода на лечебно-диагностични я процес – изготвя се от
изпълнителя на БМП;
4. док у мен т „Физиоп роцед у рна карта“
(бл. МЗ № 509-89) за физикална терапия и
рехабилитация за КП № 112 и КП № 257 – 265
включително, в който се регистрират само
процедурите, отразени като основни в „Блок
основни терапевтични процедури“ във всяка
КП; извършените процедури по КП се кодират съобразно посочените в „Блок основни
диагностични/терапевтични процедури“ кодове и следва да съответстват на заложения
обем и сложност в същата КП, както и на
процедурите по обем и сложност, посочени
в съответните утвърдени медицински стандарти или консенсусни протоколи за лечение; този документ се прикрепва към ИЗ на
пациента и стават неразделна част от него;
5. финансовоотчетни документи.
Чл. 291. Документиране в хода на хоспитализацията:
1. в диагностично-консултативния блок/
приемен кабинет се води журнал, приет на
хартиен или електронен носител, с данни
за преминаващите през ДКБ/ПК ЗОЛ; данните от електронния носител могат да се
разпечатват при поискване от контролните
органи и да се валидират с подпис и печат
от лечебното заведение за БМП;
2. хоспитализацията на пациента се документира в ИЗ и в част II на „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7);
3. в медицинската документация (ИЗ) се
отразява дата и час на постъпването на ЗОЛ
в лечебното заведение – изпълнител на БМП;
4. изпълнението на диагностично-лечебния
алгоритъм задължително се документира
в ИЗ;
5. резултатите от извършените изследвания и процедури, използваните лекарствени
продукти, проведените консултации и други
обстоятелства се вписват в болничната медицинска документация съгласно изискванията на министъра на здравеопазването и
утвърдените в лечебното заведение правила;
6. всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални
документи, които задължително се прикрепват към ИЗ; рентгеновите филми или друг
носител на рентгенови образи се прикрепват
към ИЗ; резултатите от рентгенологичните
изследвания се интерпретират от специалист
по образна диагностика съгласно медицински
стандарт „Образна диагностика“; в случай
че оригиналните документи са необходими
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на пациента за продължение на лечебнодиагностичния процес или за експертиза на
здравословно състояние, това се вписва в ИЗ
срещу подпис на пациента и в епикризата;
7. в сл у чай че рен т генологи чни те изследвания се записват само на електронен
носител, копие от електронния носител се
предоставя на пациента при дехоспитализацията срещу заплащане по определена цена
от лечебното заведение; рентгенологичната
находка се съхранява в базата данни на лечебното заведение;
8. при извършване на ултразвуково изследване, вкл. и при интервенционални процедури
под ехографски контрол, се изготвя и прилага
в ИЗ документ „Протокол за ултразвуково
изследване“, който съдържа описанието на
находката съгласно медицински стандарт по
„Образна диагностика“, име на пациента,
час и дата на извършване, собственоръчно
положено име и подпис от специа листа,
осъществил изследването;
9. при извършване на ЕК Г изследване
електрокардиограмата и интерпретация на
същата се прилагат в ИЗ, като същата съдържа апаратна дата и час на извършването,
име на пациента и собственоръчно положено
име и подпис от осъществилия изследването;
10. при извършване на изследвания с графично изображение – ЕМГ, ЕЕГ и др., същите
съдържат апаратната дата на извършването,
име на пациента и собственоръчно положено име и подпис от специалиста, разчел
изследването;
11. вси ч к и и зв ършен и и з с лед ва н и я с
графично изображение се прилагат задължително към ИЗ;
12. при извършване на инвазивни/инт ервенц иона лни п роцед у ри се изг о т вя и
се прилага в ИЗ документ „Протокол за
инвазивна/интервенциона лна процед у ра“,
който съдържа описанието на находката,
име на пациента, час и дата на извършване,
собственоръчно положено име и подпис от
специалиста, осъществил изследването;
13. при извършване на ендоскопско изследване се изготвя и прилага в ИЗ документ
„Ен доскопск и п ротокол“, кой то съд ържа
описанието на находката, име на пациента,
час и дата на извършване, собственоръчно
положено име и подпис от специа листа,
осъществил изследването;
14. при взет материал за хистологично
изследване в медицинската документация се
прилага резултатът с посочената диагноза и
пореден номер от патоанатомичния журнал;
15. използваните в хода на лечението на
ЗОЛ лекарства (вид, доза – еднократна и/
или дневна, курс на лечение) задължително
се отбелязват в лекарствен и реанимационен
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или температурен лист на пациента и в ИЗ;
в епикризата се отразява информация за
проведеното лекарствено лечение;
16. в „Отчет за приложените лекарствени
продукти по клинични пътеки/амбулаторни
процеду ри“ се документират лекарствени
продукти, които съгласно чл. 5 от Наредба
№ 2 от 2016 г. се заплащат извън цената на
определените КП или АПр и са включени
в лечебно-диагностичния алгоритъм на същите; в този случай посоченият документ
представлява отчетен документ;
17. с „Формуляр за вложени медицински
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека/
амбулаторната процедура“ се отчитат медицинските изделия, вложени при лечението
по определени КП и АПр, заплащани извън
цената на същите; екземпляр от формуляра
става неразделна част от ИЗ, а друг екземпляр се представя заедно с направлението
за хоспитализация и се съхранява в РЗОК;
18. превеждането към друго лечебно заведение се документира в ИЗ, в част III на
„Направление за хоспитализация“ (бл. МЗНЗОК № 7) и в еп и к ризата, с ъд ържа ща
причините за превеждане.
19. превеждането към друга структура в
същото лечебно заведение се документира
в ИЗ и в етапна епикриза;
20. дехоспитализацията на пациента се
документира в ИЗ, в част III на „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) и в епикриза;
21. в случай че пациентът се изписва с
диагноза за заболяване, включено в Наредба
№ 8 от 2016 г., същият се насочва за диспансерно наблюдение.
Чл. 292. Изпълнителят на КП по приложение № 16 „Клинични пътеки“ задължително
сключва договор и за изпълнение на АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
КП …“ по приложение № 18.
Условия и ред за извършване на амбулаторни
процедури
Чл. 293. (1) Амбулаторна процедура е система от определени с този НРД изисквания
и указания за поведение на различни видове
медицински специалисти при изпълнението
на определени по вид и обхват дейности по
отношение на пациенти, чието състояние
не налага непрекъснат престой в лечебното
заведение.
(2) В алгоритъма на АПр се посочва минималното ниво на компетентност, на което
следва да отговаря съответната структура на
лечебното заведение.
(3) Амбулаторни процедури № 5, 6, 7, 8, 9,
16, 17, 39 и 42 се изпълняват само в условията
на комплексно лечение по чл. 320.
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Чл. 294. (1) Амбулаторни процедури № 1,
2, 3, 6, 8, 10, 27 и 32 се изпълняват в полза
на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско
направление за к линични процед у ри/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8).
(2) Амбулаторни процедури № 7, 9, 39,
40, 41 и 42 се извършват в полза на ЗОЛ,
на които е издаден „Лист за диспансерно
наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) от лекар
от лечебно заведение, изпълнител на АПр.
(3) Амбулаторни процедури № 4, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 и
34 се извършват в полза на ЗОЛ, на които е
издадено „Направление за хоспитализация/
лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7).
(4) Амбулаторни процедури № 25, 26, 28,
29, 30, 33, 35, 36 и 37 се извършват в полза
на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско
направление за провеж дане на к линични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8А).
Чл. 295. (1) За АПр № 1 направлението по
чл. 294, ал. 1 се издава еднократно за месеца,
като в същото се отразяват всички проведени
хрониохемодиализни процедури по брой, дата
и час на започване и завършване на всяка
отделна АПр.
(2) За АПр № 2 и № 3 направлението по
чл. 294, ал. 1 се издава еднократно за месеца,
като в същото се отразява броят дни.
Чл. 296. (1) Амбулаторна процедура № 5
приключва с „Решение на обща клинична
онкологична комиси я/к линична комиси я
по хематология“ съгласно съответните медицинск и стандарти. Изготвя се план за
поведение в съот ветст вие с у т върдени те
фармако-терапевтични ръководства.
(2) Решението по ал. 1 съдържа задълж и т ел но и след н и т е рек визи т и: дата на
в з ем а не н а р ешен ие т о, по р еден номе р,
собственоръчно положени име и подпис на
членовете на комисията. Поредният номер
на решението започва с началото на всяка
календарна година.
(3) Екземпляр от решението по ал. 1 е
неразделна част от медицинската документация на пациента и подлежи на проверка
от контролните органи на НЗОК/РЗОК при
поискване, друг екземпляр от решението се
съхранява от комисията.
Чл. 297. (1) За АПр № 6 направлението по
чл. 294, ал. 1 се издава еднократно за месеца,
като в същото се отразяват всички проведени
процедури по брой.
(2) При последващи планови приеми по
АПр № 6 „Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 8) се издава от лечебните
заведения, в които се извършва дейността.
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Чл. 298. (1) Дейностите по АПр № 7 се
извършват на ЗОЛ, на които е издадено
решение от обща к линична онкологична
комисия/клинична комисия по хематология.
(2) Д испа нс ериза ц и я та/д испа нс ерно т о
наблюдение при лица с онкологични забол явани я започва след прик лючване на
активното лечение (системно лекарствено
лечение или лъчелечение, или оперативно
лечение) по повод на основната диагноза.
При рецидив на основното заболяване и при
преминаване на заболяването в по-напреднал
стадий диспансеризаци ята/диспансерното
наблюдение на пациента започва отново от
първото мероприятие, предвидено за случаите на първоначална диспансеризация/
диспансерно наблюдение.
(3) Обемите и честотата на диспансерното наблюдение на лица със злокачествени
заболявания са съгласно приложение № 18
от Наредба № 8 от 2016 г.
(4) При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията на лицата по
ал. 1, медицинската документация или копие
от нея се предава чрез диспансеризираното
лице на новоизбраното лечебно заведение.
Чл. 299. За АПр № 8 направлението по
чл. 294, ал. 1 се издава при необходимост от
експертна оценка на терапевтичния отговор
след приключени три курса на лечение с
проследяване при пациенти, провеж дащи
домашно лечение с п рицелна перора лна
противотумарна терапия и перорална химиотерапия.
Чл. 300. (1) Дейностите по АПр № 9 се
извършват на ЗОЛ, на които е издадена
епикриза с диагноза „Муковисцидоза“.
(2) Диспансерното наблюдение на лица
с поставена диагноза „Муковисцидоза“ се
извършва на всеки три месеца, но не повече
от четири пъти годишно.
Чл. 301. (1) Амбулаторни процедури № 16
и 17, за които в Наредба № 2 от 2016 г. е
предвидена възможност за повтаряне на същата в съответствие с утвърдената схема, се
извършват повече от веднъж месечно.
(2) За процедурите по ал. 1 направлението по чл. 294, ал. 3 се издава еднократно
за месеца, като в същото се отразяват всички
проведени процедури.
Чл. 302. (1) За АПр № 25 и направлението по чл. 294, ал. 4 се издава еднократно
за дейност в срок от 30 дни, като в същото
се отразяват не повече от две процедури.
(2) За АПр № 26 направлението по чл. 294,
ал. 4 се издава еднократно за извършване на
дейност в срок от 30 дни, като в същото се
отразяват не повече от три процедури.
(3) За А Пр № 27 и направлението по
чл. 294, ал. 1 се издава еднократно за месеца, като в същото се отразяват не повече
от две процедури.
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(4) За АПр № 29 направлението по чл. 294,
ал. 4 се издава еднократно за дейност в срок
от 30 дни, като в същото се отразяват не по
малко от десет процедури.
(5) За АПр № 32 направлението по чл. 294,
ал. 1 се издава не повече от два пъти годишно.
Чл. 303. (1) С направлението по чл. 294,
ал. 4 за изпълнение на АПр № 36 и 37 пациентите се насочват към ЛКК, сформирана
на основание чл. 77 ЗЛЗ в структурите по
ну к леарна медицина в лечебното заведение – изпълнител на същите.
(2) Комисията по ал. 1 взема решение за
осъществяне на процедурите в 14-дневен срок
от подаване на медицинската документация.
Чл. 304. А мбулаторна процеду ра № 38
приключва с Решение на специализирана
комисия (бл. МЗ-НЗОК № 13) по специалности за пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени проду кти по реда на чл. 78,
ал. 2 ЗЗО, в което е отразено първоначално кандидатстване или кандидатстване за
продължаване на лечението или смяна на
терапията, което се представя в случаите
по чл. 60, ал. 1.
Чл. 305. Амбулаторна процедура№ 39 се
предоставя на ЗОЛ до 4 пъти годишно, при
извършени до 4 клинични прегледа.
Чл. 306. Амбулаторни процедури № 40 и
41 се предоставят на ЗОЛ до 3 пъти годишно, при извършени до 3 клинични прегледа.
Чл. 307. Амбулаторна процедура № 42 се
предоставя на ЗОЛ до 4 пъти годишно при
извършени до 4 клинични прегледа, но не
по-малко от 2 през период от 3 месеца.
Чл. 308. (1) Амбулаторни процедури по
приложение № 18, за които в Наредба № 2
от 2016 г. не е предвидена възможност за
повтаряне на процедурата в съответствие
с утвърдена схема, се извършват не повече
от веднъж месечно, в зависимост от диагностично-лечебният алгоритъм на същите.
(2) Изпълнители на БМП, които извършват
диагностика и лечение на пациенти със заболявания, влизащи в обхвата на АПр, имат
право да издават документите по чл. 294.
Ч л. 309. А мбулаторни те п роцед у ри се
извършват в съответствие с алгоритмите по
приложение № 18 и се отразяват в посочените
в тези алгоритми документи.
Чл. 310. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, КОЦ и ЦКВЗ, изпълнители на
АПр по приложение № 18, сключват договор
и за изпълнение на КП „Наблюдение до 48
часа в стационарни условия след проведена
амбулаторна процедура“ от приложение № 16.
(2) Лечебните заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48
часа, изпълнители на АПр по приложение
№ 18, при необходимост от наблюдение на
пациента до 48 часа в стационарни условия
след проведена амбулаторна процедура съ-
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гласно диагностично-лечебния алгоритъм на
АПр задължително превеждат пациента в
лечебно заведение за болнична помощ, КОЦ
или ЦКВЗ, сключило договор за изпълнение
на КП „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна
процедура“ от приложение № 16.
Услови я и ред за извършване на клинични
процедури
Чл. 311. (1) К линична процедура е система от определени с този НРД изисквания и
указания за поведение на различни видове
медицински специалисти в специализирани
структури на лечебни заведения за болнична помощ при изпълнението по отношение
на пациента на определени по вид и обхват
дейности самостоятелно и/или преди, по
време на или след болнично лечение по
клинична пътека. К линичната процедура е
с продължителност до 24 часа.
(2) В алгоритъма на КПр се посочва минималното ниво на компетентност, на което
следва да отговаря съответната структура на
лечебното заведение.
Чл. 312. (1) К лини чна п роцед у ра № 1
„Диализно лечение при остри състояния“ се
извършва в полза на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“(бл. МЗНЗОК № 8) от лекар от лечебно заведение –
изпълнител на същата.
(2) Направлението по ал. 1 се издава еднократно за месеца на ЗОЛ с остри състояния,
налагащи провеждане на диализно лечение.
(3) Нова п роцед у ра с е п ровеж да п ри
наличие на показани я за провеж дане на
диализно лечение.
Чл. 313. (1) К лини чна п роцед у ра № 2
„Интензивно лечение на новородени деца
с асистирано дишане“ се извършва в полза
на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско
направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8) от
лекар от лечебно заведение – изпълнител
на същата.
(2) Нап равлението по а л. 1 се издава
ед нок рат но за мес еца п ри пок а за н и я за
п род ъ л ж а ва не на и н т ензи вно т о лечен ие
след приключване на лечението по КП от
приложение № 16.
(3) Започната процедура не може да бъде
прекратена преди изтичане на продължителността є. Нова процедура се провежда при
наличие на показания за продължаване на
интензивното лечение.
(4) Прекратяване на процедурата по ал. 1
(дехоспитализация или привеждане в профилно отделение) се предприема само ако
пациентът излезе от моделите на прием (в
т. ч. обективни данни за отпадне необходимостта от механична вентилация или от
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асистирано дишане с назален СРАР) и при
него не се появят нови приемни критерии
в продължение на 24 последователни часа.
Посочените 24 часа, в които пациентът се
наблюдава, се считат за една процедура.
Чл. 314. (1) К линични процед у ри № 3
„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или
парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно
лечение, мониторинг и интензивни грижи без
механична вентилация и/или парентерално
хранене“ се извършват в полза на пациенти, на
които е издадено „Медицинско направление
за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А)
от лекар от лечебно заведение – изпълнител
на процедурите.
(2) Нови процеду ри се провеж дат при
наличие на показания за продължаване на
интензивното лечение.
Чл. 315. (1) Процедурите по чл. 312, ал. 1,
чл. 313, ал. 1 и чл. 314, ал. 1 се извършват в
съответствие с алгоритмите по приложение
№ 19 и се отразяват в посочените в тези
алгоритми документи.
(2) К линични процедури № 1 и 2 се отчитат в РЗОК с екземпляр от „Медицинско
направление за к линични процед у ри/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8),
фактура/електронна фактура и спецификация
за извършената дейност.
(3) Клинични процедури № 3 и 4 се отчитат
с екземпляр от „Медицинско направление
за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А),
фактура или електронна фактура и спецификация за извършената дейност.
Условия и ред за извършване на клинична пътека
„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия
след проведена амбулаторна процедура“
Чл. 316. В слу чай че към момента на
п ри к л юч ва не на дей нос т и т е по А Пр по
приложение № 18, с изк лючение на А Пр
№ 5, 30, 31 и 38, се установи от медицински
специа лист необходимост от наблюдение
на пациента в стационарни условия с цел
п редотвратяване на медицинск и риск от
усложнения в резултат на проведената АПр,
той може да бъде хоспитализиран по КП с
наименование КП „Наблюдение до 48 часа
в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“ и съдържание съгласно
приложение № 16, но за период не по-дълъг
от 48 часа.
Чл. 317. (1) В случаите по чл. 316 изпълнителят на АПр привежда пациента от АПр
по КП към същото или друго лечебно заведение, изпълняващо КП „Наблюдение до 48
часа в стационарни условия след проведена
амбулаторна процедура“ по приложение № 16,
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като попълва „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 7).
(2) Изпращащи ят изпълнител на А Пр
за дъл ж ително предоставя на приемащи я
изпълнител на КП „Наблюдение до 48 часа
в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“ писмена информация,
отразена в амбулаторен лист за клиничното състояние на пациента и оказаните му
д иа г нос т и ч но -лечебн и п роцед у ри, к а к т о
и мотивите за привеждане в приемащото
лечебно заведение, изпълняващо КП „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия
след проведена амбулаторна процедура“ по
приложение № 16.
Чл. 318. (1) Клинична пътека „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след
проведена амбулаторна процедура“ по приложение № 16 се отчита в РЗОК с екземпляр
от „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7), фактура/електронна фактура и спецификация за извършената дейност.
(2) К линична пътека „Наблюдение до 48
часа в стационарни условия след проведена
амбулаторна процедура“ по приложение № 16
се извършва в съответствие с алгоритъма
на същото и се отразява в съответните документи.
Условия и ред за извършване на амбулаторна
процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“
Чл. 319. (1) Клинична пътека с договорен
минимален престой до 3 дни може да бъде
изпълнена и приключена като АПр с наименование АПр „Предсрочно изпълнение на КП
…“ и съдържание съгласно приложение № 18
в случай, че в рамките на не по-малко от
12 часа от престоя на пациента в лечебното
заведение по КП по отношение на него са
изпълнени всички задължителни дейности
и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с този НРД, и е налице
писмена оценка от лекар за липсата на медицински риск за пациента от приключването
на дейността по КП.
(2) Амбулаторна процедура „Предсрочно
изпълнение на КП …“ по приложение № 18
се извършва в съответствие с алгоритъма
на същото и се отразява в съответните документи.
(3) Амбулаторна процедура „Предсрочно
изпълнение на КП …“ по приложение № 18 се
отчита в РЗОК с екземпляр от „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7), фактура/
електронна фактура и спецификация за извършената дейност.
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Условия и ред за извършване на дейности за
„Заболявания, за които се осигурява комплексно
лечение (осигурява се всяка една отделна част
от цялостния процес на лечение)“
Чл. 320. (1) Комплексно лечение на заболяванията по приложение № 12 „Заболявания,
за които се осигурява комплексно лечение
(осигурява се всяка една отделна част от
цялостния процес на лечение)“ към чл. 1,
ал. 1 и чл. 4 от Наредба № 2 от 2016 г. се
осигурява за:
1. злокачествени заболявания:
а) злокачествени заболявания при лица
до 18 години;
б) злокачествени солидни т у мори при
лица над 18 години;
в) злокачествени хематологични заболявания при лица над 18 години;
2. кожно-венерически болести;
3. тежкопротичащи възпалителни ставни
заболявания;
4. редки болести – муковисцидоза.
(2) За заболяванията, посочени в ал. 1,
отделните части от цялостния процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на КП
и АПр, изчерпателно посочени в приложение
№ 12 от Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 321. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на
медицинска помощ за заболявания, за които
се осигурява комплексно лечение (осигурява
се всяка една отделна част от цялостния
процес на лечение) само с лечебни заведения
или техни обединения, които са осигурили
комплексното лечение на тези заболявания.
Чл. 322. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договор за изпълнение
на АПр № 5 по чл. 320, ал. 1, т. 1, букви
„а“ и „б“ само с лечебни заведения, които
са създали клинична онкологична комисия
(обща или по локализации), в съответствие
с медицински стандарт „Медицинска онкология“ и притежават собствени структури по
медицинска онкология от минимум 2-ро ниво
на компетентност и структура по лъчелечение
или нуклеарна медицина от минимум 2-ро
ниво на компетентност.
(2) Вси ч к и лечебн и за веден и я, кои т о
изпълняват по договор с НЗОК дейности,
включващи диагностика и лечение на онкологични заболявания, провеждат лечение на
болни с установени онкологични заболявания
само след заключение от клинична онкологична комисия по АПр № 5, с изключение
на случаите, когато лечението се провежда
в условията на спешност.
(3) В случаите, когато лечебното заведение
по ал. 2 няма сключен договор с НЗОК за
изпълнение на АПр № 5, дейностите на клиничната онкологична комисия се осигуряват
по договор с лечебно заведение по ал. 1.
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(4) Дог ов о р з а о т де л н и дей но с т и по
чл. 320, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ могат да
сключат лечебни заведения, които представят
договор/договори с лечебни заведения или
техни обединения, чрез които се реализират
в пълен обем дейностите по чл. 320, ал. 1,
т. 1, букви „а“ и „б“.
(5) Лечебни те заведени я по а л. 1 и 2
осигу ряват на пациентите с онкологични
заболявания пълния обем диагностични и
лечебни процедури по определения план на
лечение по време и място на провеждане,
като координират и контролират неговото
изпълнение.
Раздел IV
Предписване и отпускане на лекарствени
продукти, прилагани в болничната помощ и
заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и амбулаторните процедури
Чл. 323. Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на КП и/
или АПр лекарствени продукти, които на
основание чл. 45, ал. 18 ЗЗО са включени в
пакета, определен с Наредба № 2 от 2016 г.,
както следва:
1. противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания (в съответствие с утвърдените
фармако-терапевтични ръководства) по КП
№ 240, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 251
и 252 на неоходимите еритро-, тромбо- и
гранулоцитни колонистимулиращи фактори,
бифосфонати и други лекарствени продукти,
повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение;
2. еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините,
имуносупресивната терапия и хелиращата
терапия за хематологични заболявания, прилагани в КП № 244 за състояния/усложнения,
произтичащи от основното заболяване или
лечение;
3. противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания по АПр № 6 на необходимите
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други
лекарствени продукти, повлияващи костната
структура и минерализация за състояния/
усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение;
4. опиоидни аналгетици, предписвани за
лечение на пациентите със злокачествени
заболявания при диспансерното им наблюдение по АПр № 7.
Чл. 324. (1) Лекарствените продукти по
чл. 323 се предписват от изпълнителите на
съответната КП и АПр при условията и по
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реда на глава трета, раздел V от Наредба
№ 4 от 2009 г.
(2) Лекарствените продукти за перорална
прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия за домашно лечение по
чл. 323 се предписват в лечебните заведения
за БМП и КОЦ на рецептурна бланка (образец МЗ НЗОК № 6 по приложение № 8г
от Наредба № 4 от 2009 г.). Рецептурната
бланка се издава в два екземпляра, първият
от които се предава чрез пациента на аптеката на лечебното заведение със стационар,
а вторият се съхранява от лекуващия лекар/
лекар по дентална медицина. Болничната
аптека отпуска на пациента лекарствените
продукти срещу подпис и собственоръчно
положено име на получилия лекарствата.
Чл. 325. (1) Лекарствените продукти по
чл. 323 се предписват от комисиите съгласно
медицински стандарти „Медицинска онкология“, раздел VI, т. 4, и „К линична хематология“, раздел IV, т. 2, съответно К линична
онкологична комисия по химиотерапия и
К линична комисия по хематология.
(2) В решенията на комисиите по ал. 1
се вписват задъл ж ително терапевтичната
схема на лечение, съдържаща международно
непатентно и търговско наименование на
прилаганите лекарствени продукти, индивидуалната доза, продължителността и схемата
на терапевтично прилагане.
Чл. 325а. (1) Университетските болници
и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, в
които има структури по профила на заболяването, проследяват ефекта от прилаганата
терапия с лекарствените продукти по чл. 323,
включени в ПЛС със задължение за проследяване на ефекта от терапията по чл. 31а от
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти.
(2) Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти по ал. 1 се
извършва за срок до първоначалното подаване на заявление по чл. 57б от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, за поддържане на реимбурсния
статус на лекарствения продукт.
(3) Условията и критериите, по които се
проследява ефектът от терапията с лекарствените продукти по ал. 1, както и прогнозният брой пациенти за срока по ал. 2 се
определят от Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти.
(4) Лечебните заведения по ал. 1 събират
информацията за всеки конкретен лекарствен
прод у кт и я предоставят на съответната
регионална здравна инспекция ежемесечно.
Чл. 326. Противотуморните лекарствени
продукти, осигуряващи основното лечение
при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, се прилагат по

ВЕСТНИК
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назначените схеми, като пациентите се приемат във времеви график, който гарантира
най-малък излишък на формите за инфузия.
Този график се утвърждава от завеждащия
клиниката/отделението, където се осъществява терапията с инфузиционни противотуморни лекарствени продукти.
Чл. 327. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения
за лекарствените продукти за лечение на
онкологични заболявания, заплащани извън
цената на КП и АПр, с остатъчен срок на
годност под 60 % стойност, а за биологични
лекарствени продукти с остатъчен срок на
годност под 25 %, намалена със съответната
неустойка, дължима от дистрибу торската
фирма на лечебното заведение, задължително
посочена съгласно договора между тях.
(2) За терапиите, при които се назначават
лекарствени продукти съобразно телесното
тегло и/или телесната повърхност на пациента, НЗОК заплаща за количеството от тези
лекарствени продукти, изчислено на база
средна стойност на средностатистическото
телесно тегло на мъж или жена, съгласно съвместно указание, издадено до 31 март 2017 г.
Раздел V
Критерии за качество и достъпност на болнична медицинска помощ
Чл. 328. (1) Критериите за качество и
достъпност са тези, включени в утвърдените
медицински стандарти.
(2) Критериите за качество и достъпност
подлежат на мониторинг и контрол.
Раздел VI
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК
дейности в болничната медицинска помощ
Чл. 329. (1) Националната здравноосиг у рителна каса зак у п у ва, респ. заплаща,
медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
ЗЗО при условията и по реда на НРД, определена като пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК, съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса и БЛС договарят обеми и цени на видовете медицинска помощ по ал. 1, определени
по реда на настоящия раздел.
(3) Об ем и т е и цен и т е з а периода о т
1.04.2017 г. обхващат дейностите по реда на
този НРД и подлежат на заплащане през
2017 г. по ЗБНЗОК за 2017 г.
(4) Цените и обемите в настоящия раздел подлежат на промяна по реда на чл. 333.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности
по клинични пътеки
Чл. 330. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят закупуването на
следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1, ал. 1 от
Наредба № 2 от 2016 г., по цени, както следва:

С Т Р.
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Код

Номенклатура

1

2

ВЕСТНИК

Клинични пътеки
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи
002
при бременност с реализиран риск
003 Оперативни процедури за задържане на бременност
004 Преждевременно прекъсване на бременността
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицин004.1
ски показания до 13 гест. с. включително
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицин004.2
ски показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода
005 Раждане
006 Грижи за здраво новородено дете
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен
007
на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен
008
на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа
009
степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора
010
степен на тежест
011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъч013
ност, първа степен на тежест
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъч014
ност, втора степен на тежест
Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сър015
фактант
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение
015.1
на сърфактант, независимо от теглото
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно прило015.2
жение на сърфактант, независимо от теглото
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър
016 миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално
лечение
017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
018
вентилация
019 Постоянна електрокардиостимулация
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър
019.2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
020
при сърдечно-съдови заболявания
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
021
при сърдечни аритмии
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
022
при вродени сърдечни малформации
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
023
при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инва025
зивно изследване
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интер026
венционално лечение
027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

БРОЙ 24
Обем (бр.)
3
1 238 115
23 325

Цена
(лв.)
4
390

3 278

800

256
0

128

5 087

146

704

230

34 757
26 064

580
160

8 586

800

3 284

1 200

2 087

900

2 242

1 300

520
1 214

3 600
1 200

512

2 000

383

3 200

137

3 300

618

5 600

6 067

200

11 766

750

72

1 320

2 547
285

400
1 100

6 022

3 318

749

3 318

12

3 318

39

3 600

1

370

11 712

900

9 057

3 430

80

2 750
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни
малформации в детска възраст
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест –
остра екзацербация
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над
18-годишна възраст
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна
възраст
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна
възраст
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания
на дихателната система
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система
при лица над 18 години
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при
лица над 18 години
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при
лица под 18 години
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре)
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на
нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми

3

028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
040.1
040.2
041
041.1
041.2
042
042.1
042.2
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

Цена
(лв.)
4

4 944

4 540

57 558

420

216

1 300

191
1 641
20 717
273

4 950
462
345
600

28

600

2 905
137

700
2 481

8 444

420

21 922

450

4 857

426

2 462

553

1 100

333

7 457

400

5 507

700

33

1 200

1 799
2 129

280
800

11 835

600

17

1 200

144

1 540

26 911
10 859
33 058
204
1 675
165

545
431
620
2 800
774
1 000

76

5 500

1

10 000

58 795

461
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на
нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на
нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна
система и моторния неврон (ЛАС)
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

3

057

Цена
(лв.)
4

944

1 755

395

600

2 035

450

228

480

061 Диагностика и лечение на мултиплена склероза

1 452

533

062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

4 626

300

525

500

064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

203

500

064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

9

657

3

5 000

058
059
060

063 Лечение на епилептичен статус
064 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
066 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

19

7 000

515

231

068 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

16 332

600

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
069
гастроинтестиналния тракт

13 358

850

070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

2 002

1 100

071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

9 432

604

9 556

579

5 898

1 500

24 356

920

075 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

6 540

1 000

076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

8 557

630

3

400

078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

25 251

600

078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

628

506

2 233

341

067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроин072
тестиналния тракт
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
073
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
074
панкреаса и перитонеума

077 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст
078 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
080 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
080.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

1 650

460

080.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

565

600

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната
081.1
обмяна при лица над 18 години
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната
081.2
обмяна при лица под 18 години

166

392

43

450

2 677

630

081

082 Диагностика на лица с метаболитни нарушения
083 Лечение на лица с метаболитни нарушения
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични
и вторични при системни заболявания – новооткрити

559

630

22 762

420

965

876
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

3

086
086.1

Цена
(лв.)
4

5 814

876

175

950

087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1 784

883

087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

34

950

088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

3 289

330

088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

86

350

089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

2 907

466

089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

150

515

086.2
087

088 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

089 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

090 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

14 848

689

090.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

789

730

4 512

472

091 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

271

770

4 637

470

1 105

480

591

389

227

434

21

250

17 444

572

882

472

1 317

1 100

485

1 277

102 Диагностика и лечение на паразитози

50

457

103 Диагностика и лечение
Диагностика и лечение
104
ния – остропротичащи,
105 Диагностика и лечение

60

457

2 269

487

16

1 000

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години

3 121

500

106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и
107
битови отрови
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

2 864

550

4 828

700

1

2 200

109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

12

1 650

110 Лечение на доказани първични имунодефицити
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в дет111
ската възраст
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза

50

2 163

4 852

125

59

980

093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обик094
новен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритро095
дермии с генерализиран екзантем
096 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вто097
ричен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести
098
с диаричен синдром
Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, преда099
вани чрез ухапване от членестоноги
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
на покривни инфекции
на контагиозни вирусни и бактериални заболявас усложнения
на вирусни хеморагични трески

106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от
периферен и централен тип (диагностична)
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от
периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при
лица над 18 години
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни
сърдечни операции при лица от 0 до 18 години
Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни
малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение
Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много
голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица над 18 години
Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица под 18 години
Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със
съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати
при съдова недостатъчност
Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
Кератопластика
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на
окото и придатъците му
Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
с много голям обем и сложност
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
с голям обем и сложност
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
със среден обем и сложност
Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на
пикочния мехур
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
Трансуретрална простатектомия

3

113
113.1
113.2
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Цена
(лв.)
4

171

150

13 932

340

1 399
499

2 134
2 284

1 123

10 100

51

10 100

46

18 000

1 409

13 500

420

14 500

525

3 450

19

4 500

3 928

3 500

3 695

1 919

292

1 709

1 274

1 100

5 305

475

1

330

283
3 598
783
237

333
300
410
1 000

10 221

273

3 369

249

1 868

700

895

2 950

3 743

1 500

9 615

650

2 389
1 007

450
150

3 030

800

29
1 871

5 000
1 000

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на
простатната жлеза и нейните усложнения
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
Оперативни процедури върху мъжка полова система
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и
сложност
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
Реконструктивни операции в урологията
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем
и сложност
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
Радикална простатектомия
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
Нерадикално отстраняване на матката
Радикално отстраняване на женски полови органи
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни
изменения на женските полови органи
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен
и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана
с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок,
с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много
голям обем и сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много
голям обем и сложност, при лица под 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем
и сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем
и сложност, при лица под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност,
при лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност,
при лица под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

3

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Цена
(лв.)
4

522

1 200

12 676
308
8 592
314

774
2 500
500
2 600

687

1 160

105
395
10 231
267

612
1 000
450
1 000

2 235

2 300

952
152
320
17 453
1 566
4 119
795

942
3 200
2 500
500
700
1 024
1 055

4 496

711

16 816

277

908

806

7 036

408

108

605

780

1 700

179
83

8 000
1 109

8

6 800

1 688

2 700

32

2 900

157

1 621

28

1 621

6 342

2 453

110

2 600

1 769

939

37

1 000

С Т Р.
Код
1
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
191.1
191.2
192
193
194
195
196
197
198
199
199.1
199.2
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

2 743
216
10 014
9 675
2 139
644
2 962
1 142
842
109

Цена
(лв.)
4
558
624
426
574
601
1 127
880
2 138
3 000
1 355

487

4 500

41

1 720

121
17

1 000
1 500

4 789

1 200

2 878

1 100

2 666
3 016
115
14 884

200
2 000
1 375
714

3 217

2 000

2 890
5 437

550
305

68

554

620

900

928

700

48
348
317

1 500
3 300
1 330

1 811

3 550

566
9 275
736

2 300
384
1 052

1 412

800

658

2 300

2 698

1 819

Номенклатура

Обем (бр.)

2
Оперативни процедури върху апендикс
Хирургични интервенции за затваряне на стома
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
Оперативни процедури при хернии
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
Конвенционална холецистектомия
Лапароскопска холецистектомия
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
Оперативни процедури върху черен дроб
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много
голям обем и сложност
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден
обем и сложност
Оперативни процедури върху далака
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии
Tis 1-4 N 0-2 M0-1
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
Оперативно лечение при остър перитонит
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и
костни тъкани
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени
новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици
от травми и изгаряния
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям
и много голям обем и сложност
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със
среден обем и сложност
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение
Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
Хирургично лечение при травма на главата
Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно
лечение
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много
голям обем и сложност
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден
обем и сложност

3

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена
Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на
повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор
или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи
двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна
стена, без онкологични заболявания
Спешни състояния в гръдната хирургия

3

213
214
215
216

217 Оперативни процедури

Цена
(лв.)
4

1 185

2 500

231

3 000

1 238

1 550

1 428

450

0

217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо217.2
бедрената и колянната става
Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на
217.3
таза, горни и долни крайници
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

10 731

2 050

691

4 700

296

5 350

6 256

1 257

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с
220
голям обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с
221
много голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

13 159

910

6 921

1 000

981

1 326

9 506

460

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и
225
сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и
227
сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

375

660

24

1 200

410

1 000

789

705

4 875

863

4 472

420

2 334

300

230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

132

714

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни
232
и до 3 % при деца
Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от
233
телесната повърхност, с хирургични интервенции
Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната по234
върхност, с хирургични интервенции
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури
235
(измръзване)
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и
236
подкожната тъкан
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи
237
пластично възстановяване
238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия
Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта
239
на торакалната и абдоминалната област
Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачест240
вени солидни тумори и свързаните с него усложнения
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
241
пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор
241.1
при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

645

803

126

350

1 645

3 030

151

9 000

4

400

1 719

1 700

1 412

883

39

7 000

95

10 000

46 290

470

13 769

400

С Т Р.
Код
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Номенклатура

1

2
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор
241.2
при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР
242 Диагностика и лечение на левкемии
243 Диагностика и лечение на лимфоми
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични
245
заболявания, възникнали в детска възраст
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
247 Брахитерапия с ниски активности
248 Конвенционална телегаматерапия
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити
249
източници
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични забо250
лявания
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични забо250.1
лявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични за250.2
болявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
251
заболявания
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
251.1
заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
251.2
заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботи252.2
зирана с кибер нож
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на
254
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда
255
и след сърдечни интервенции
Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции
256
с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персис257
тиращо/хронично/вегетативно състояние
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната
258
нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната
259
нервна система
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания
261
и спинална мускулна атрофия
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна
262
система
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна
263
система
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на ми264
окарда и следоперативни интервенции
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен
265
апарат
266 Речева рехабилитация след ларингектомия
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна
999
процедура

БРОЙ 24
Обем (бр.)
3

Цена
(лв.)
4

518

600

7 067

850

7 032

665

11 122

570

1 026

880

2 492

665

73

327

453

640

621

1 100

4 008

1 850

2 006

3 700

1 005

2 700

1 518

5 400

197

4 500

20

9 000

12 924

51

384

360

23

360

378

400

33

100

261

330

186

353

2 502

595

66

353

7 531

482

25 453

330

827

482

52 256

330

53

285

769

100
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(2) Обемите за КП № 253 и КП № 257
са в брой леглодни. Обемите за КП № 254,
КП № 255, КП № 256 и КП № 260 са в брой
случаи, като цената е за 10 леглодни.
(3) За случай по КП, отчетен като АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
КП …“ по приложение № 11 на Наредба № 2
от 2016 г., се заплаща 80 % от цената на съответната КП, с изключение на КП № 240,
241, 242, 243 и 245, за които се заплаща 60 %
от цената на съответната КП.
(4) За случай по КП № 16, 17, 19.1, 20, 25,
27 или 33, отчетен като АПр „Предсрочно
Код

ВЕСТНИК

изпълнение на дейностите по К П …“ по
приложение № 11 на Наредба № 2 от 2016 г.,
се заплаща цената на съответната КП № 16,
17, 19.1, 20, 25, 27 или 33.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности по клинични процедури
Чл. 331. Националната здравноосигурителна каса през 2017 г. закупува договорените с БЛС обеми за дейностите по КПр по
приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба
№ 2 от 2016 г. по цени, както следва:

Номенклатура

1

С Т Р. 9 3

2
К линични процедури

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

3

4

130 625

01 Диализно лечение при остри състояния

4 609

144

02 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

710

100

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
03
вентилация и/или парентерално хранене

75 212

426

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична
вентилация и/или парентерално хранене

50 094

155

04

Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности по амбулаторни процедури
Чл. 332. Националната здравноосигурителна каса през 2017 г. закупува договорените с БЛС
обеми за дейностите по АПр по приложение № 7 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
по цени, както следва:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Амбулаторни процедури
01 Хрониохемодиализа

683 189
359 228

144

02 Перитонеална диализа с апарат

11 868

130

03 Перитонеална диализа без апарат

23 261

93

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение
и химиотерапия

260

182

05 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

48 116

50

06

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания

58 187

150

07

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

70 007

130

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно
08 лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална
химиотерапия

1 631

250

1

45

1

160

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

2 519

91

12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

6 551

266

Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

694

154

04

09 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза
10

13

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

14

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания
на хипофизата и надбъбрека

472

210

15

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

36

150

16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

394

32

17 Диагностика и лечение на еритродермии

249

26

3 592

250

25 462

360

748

390

7 387

150

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

6 211

193

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

2 021

256

3

144

71

58

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицевочелюстната област с малък обем и сложност

19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома
21

24

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден
обем и сложност

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната
система

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26 Амбулаторни хирургични процедури

678

90

27 Специфични изследвания при хематологични заболявания

747

250

14

25

321

100

1

24

18

50

32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

1 101

50

33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

416

12

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чрев34
ния тракт

1 339

120

35 Сцинтиграфски изследвания

8 837

70

Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/
36
КТ) (РЕТ/СТ)

6 918

2 000

Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер

3 016

350

Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор
38 при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по
реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

26 546

22

28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
30 Напасване на протеза на горен или долен крайник
31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

37

39 Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит
40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза
41 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза
42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

395

150

1 086

90

118

90

2 668

90
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Чл. 333. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО
НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените
обеми по чл. 330, 331 и 332, както и в съответствие с бюджета на НЗОК за 2017 г.
(2) В изпълнение на чл. 4, ал. 5 ЗБНЗОК
за 2017 г. представителите по чл. 54, ал. 1
ЗЗО извършват наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, както
и текущо – за изпълнението на бюджета на
НЗОК за здравноосигурителни плащания към
30.06.2017 г., 30.09.2017 г., 31.12.2017 г. и към
31.03.2018 г. по месеците на извършване на
дейността. След 30.06.2017 г. БЛС получава на
тримесечие информация за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания
по бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа по ал. 2 се
установи превишение на договорените обеми и/или очакван преразход на средствата
за здравноосигурителни плащания за БМП
за медицински изделия, прилагани в БМП,
или за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания в условията на
БМП, надхвърлящ с повече от 3 на сто на
месечна база с натрупване до края на 2017 г.,
НС на НЗОК и УС на БЛС преминават към
договаряне на коригирани цени в рамките на
оставащите средства в рамките на 2017 г. в
срок до 20-о число на месеца, следващ анализа.
(4) Когато в срока по ал. 3 не се постигне
договореност, НС на НЗОК намалява цените
на КП/КПр/АПр в рамките на оставащите
средства за здравноосигурителните плащания
за БМП.
(5) Корекциите по ал. 3 или 4 се отразяват
в допълнителни споразумения към сключените
договори с изпълнителите на БМП.
(6) В случай че при анализа по ал. 2 се
установи очаквано неизпълнение на договорените обеми и/или очаквано неусвояване на
средства за здравноосигурителни плащания
за БМП за медицински изделия, прилагани в
БМП, или за лекарствени продукти за лечение
на злокачествени заболявания в условията на
БМП към 31 декември 2017 г., в едномесечен
срок от анализа НЗОК и БЛС договарят промени в договорените обеми и цени в рамките
на бюджетните средства на НЗОК за съответните здравноосигурителни плащания, което
създава основание за промяна в сключените
договори с изпълнителите на БМП.
(7) Текущо през периода на действие на този
договор в зависимост от оказаната на ЗОЛ
медицинска помощ, когато по някоя дейност
се достигне обемът, преди да е извършена
актуализация по ал. 3, 4 и 6, тези дейности
се заплащат в рамките на наличните средства
за здравноосигурителни плащания за БМП
по бюджета на НЗОК.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

(8) Националната здравноосигу рителна
каса осъществява контрол по реда на глава
четиринадесета на изпълнителите на БМП,
извършващи дейности, за които при анализа
по ал. 2 се наблюдава превишение на обемите
по чл. 330 – 332, водещо до преразход на средствата по здравноосигурителните плащания.
(9) В хода на изпълнение на НРД в резултат на анализа по ал. 2 НЗОК и БЛС могат
да коригират договорените с НРД индикации
за хоспитализация и критерии за дехоспитализация по КП/КПр/АПр в съответствие с
Наредбата за основния пакет и медицинските
стандарти.
Раздел VII
Методика за остойностяване на дейностите
в болничната медицинска помощ
Чл. 334. Методиката на образуване на
стойностите, за които НЗОК през 2017 г. има
финансов капацитет да закупи дейностите по
пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО,
се състои от следните последователни етапи:
1. Дефиниране на обхвата на медицинската
помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, заплащан от съответния вид здравноосигурителни
плащания по ЗБНЗОК за 2017 г., в разделите
на този договор за условия и ред за оказване
на помощта.
2. Определяне на отделните дейности в
обхвата на всеки вид здравноосигурителни
плащания по т. 1 в разделите за обеми, цени
и методика за закупуване на медицинската
помощ на този НРД.
3. Определяне на прогнозните обеми по
всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане
през 2017 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид
през 2014 – 2016 г.;
3.2. отчетените тенденции в годишния ръст
на обемите;
3.3. промени в пакетите през предходните
периоди, съотносими към съответната дейност
по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2
ЗЗО за 2017 г.;
3.4. налична информация за промени във
външни фактори, които оказват вли яние
на обема на извършване на съответния вид
дейност:
а) демографски фактори и тенденции;
б) промени в нормативната уредба;
в) промени в заболеваемостта;
г) промени в медицинската практика и
технология;
д) други значими фактори;
3.5. експертно становище от националните
консултанти и бордовете по специалности за
очакваните/необходимите годишни обеми за
нови (незаплащани през предходните години)
дейности по пакета за 2017 г.
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4. Определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните обеми по т. 3 по действащите
през 2016 г. цени и експертно становище от
националните консултанти и бордовете по
специалности за цените за нови (незаплащани
през предходните години) дейности по пакета
за 2017 г.
5. Формиране на стойности, за които НЗОК
има финансов капацитет да закупи обемите
дейности по т. 3, подлежащи на заплащане
през 2017 г. по този НРД, с цел балансиране
на прогнозните стойности по т. 4 с размера на
финансовата рамка за съответните здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2017 г.
чрез прилагане на:
а) еднакви коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2016 г. цени
на дейностите от обхвата на съответните
здравноосигурителни плащания (вкл. и предложените от националните консултанти цени
на новите дейности по т. 4);
б) различни коефициенти за увеличаване/намаляване на действащите през 2016 г.
цени на дейностите от обхвата на съответните здравноосигурителни плащания (вкл. и
предложените от националните консултанти
цени на новите дейности по т. 4), съобразени
с налични данни за оценяване на съответната
дейност.
Раздел VIII
Методика за закупуване на дейностите в
болничната медицинска помощ
Чл. 335. (1) Тази методика урежда закупуването на дейностите за БМП за:
1. задължително здравноосигурени в НЗОК
лица съгласно чл. 33, ал. 1 ЗЗО с непрекъснати
здравноосигурителни права;
2. здравнонеосигурени лица съгласно § 2,
ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.:
а) за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ;
б) за интензивно лечение;
3. лица, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява лично
участие в здравноосигурителния процес по
реда на Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне на условията
и реда за разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лица, които нямат доход
и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес съгласно § 8, ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.;
4. лица, осигурени в друга държава, за които се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване, по силата
на които лицата имат право на болнична
помощ, предоставяна от НЗОК.
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(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването по реда на § 2 ЗБНЗОК за 2017 г.
(3) Заплащането по ал. 1, т. 3 се извършва
чрез целеви средства от Агенцията за социално
подпомагане по реда на § 8, ал. 3 ЗБНЗОК
за 2017 г.
Чл. 336. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува договорената и извършената дейност от изпълнителите на БМП
от обхвата на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно
Наредба № 2 от 2016 г., както следва:
1. за дейностите по КП, които включват:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими
за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
б) медицински дейности по КП, в стойността на които се включват: необходимите за
дейността лекарствени продукти, анестетици
и контрастни вещества (извън тези по чл. 323,
т. 1 и 2); медицински изделия извън тези в
списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10
от 2009 г.; услуги, включващи професионални
грижи и диетично хранене, предоставени на
пациентите по време на тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
г) до два контролни прегледа (освен ако в
диагностично-лечебния алгоритъм на КП не
е предвидено друго) в лечебно заведение – изпълнител на БМП, при явяване на пациента в
рамките на един месец след дехоспитализация,
задължително вписани в епикризата;
2. за дейностите по АПр, които включват:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за
удостоверяване на необходимостта от лечение;
б) медицински дейности по АПр, в стойността на които се включват: необходимите за
дейността лекарствени продукти, анестетици
и контрастни вещества (извън тези по чл. 323,
т. 3 и 4); медицински изделия извън тези в
списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10
от 2009 г.; услуги, включващи професионални
грижи и диетично хранене, предоставени на
пациентите по време на тяхното лечение;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
3. за дейностите по КПр:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими
за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
б) медицински дейности по КПр, в стойността на които се включват: необходимите за
дейността лекарствени продукти, анестетици
и контрастни вещества; услуги, включващи
професионални грижи и диетично хранене,
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предоставени на пациентите по време на
тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
4. лекарствени продукти по чл. 323.
(2) Лекарствените продукти по чл. 323 се
заплащат при условията и по реда на Наредба
№ 10 от 2009 г.
(3) Вложените при изпълнение на КП и
АПр медицински изделия от списъка по чл. 13,
ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. НЗОК
заплаща извън цената на КП и АПр. Медицинските изделия се заплащат до стойностите,
до които НЗОК заплаща за съответните групи
медицински изделия.
(4) При промяна на терапията във връзка
с придружаващо хронично заболяване в случаите по ал. 1 НЗОК не заплаща лекарствата
за периода на хоспитализация, като те се
осигуряват от лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 337. Националната здравноосигурителна каса заплаща по реда на тази методика за
пациентите, хоспитализирани след влизането
в сила на договора между НЗОК и съответния
изпълнител на БМП.
Чл. 338. Заплащането по чл. 337 се извършва в левове по цени и обеми, определени по
раздел VI.
Чл. 339. (1) За всеки случай по КП № 253,
254, 255, 256, 257 и 260 и по КПр № 2, 3 и 4
определената цена за един леглоден се умножава по броя на пролежаните леглодни
при спазване на ограниченията за болничен
престой, установен в алгоритъма на съответните КП и КПр.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща една хоспитализация на ЗОЛ годишно,
отчетена по КП № 257 – 265 включително,
с изключение на предвидените случаи в съответните диагностично-лечебни алгоритми
(ДЛА) на посочените КП.
(3) За КП № 17 и 18 НЗОК заплаща до
2 пъти годишно на едно ЗОЛ за определен
съдов сегмент съгласно диагностично-лечебния алгоритъм.
Чл. 340. (1) За АПр се заплаща съгласно
ДЛА, както следва:
1. за АПр № 1, 2 и 3 – за всеки отделен
случай за отчетен месец;
2. за АПр № 4 – една АПр на едно ЗОЛ
за месец;
3. за АПр № 5, 11, 13 – 15, 18, 21 – 24, 28,
34 – 37 – не повече от една АПр на едно ЗОЛ
за месец;
4. за АПр № 12 – три процедури за 12 месеца на бъбрек;
5. за АПр № 6 – не повече от предвидените
в ДЛА;
6. за АПр № 7 – съгласно приложение № 18
на Наредба № 8 от 2016 г.;
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7. за АПр № 8 и 9 – не повече от четири
АПр на едно ЗОЛ за година;
8. за АПр № 10 и 31 – не повече от една
АПр на едно ЗОЛ за година;
9. за АПр № 16 – не повече от десет последователни АПр на едно ЗОЛ за месец и
не повече от 4 пъти годишно на едно ЗОЛ;
10. за АПр № 17 – не повече от седем последователни АПр на едно ЗОЛ за месец и
не повече от 4 пъти годишно на едно ЗОЛ;
11. за АПр № 19, 20 и 32 – не повече от
две АПр на едно ЗОЛ за година;
12. за АПр № 25 – не повече от две АПр
с едно „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А);
13. за АПр № 26 – не повече от три АПр
с едно „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А);
14. за АПр № 27 – при извършване и на
двете диагностични процедури, включени в
тази АПр, се заплаща два пъти стойността
на същата;
15. за АПр № 29 – заплаща се пакетна
цена за минимум 10 процедури на едно ЗОЛ;
16. за АПр № 30 – не повече от десет последователни медицински дейности на едно ЗОЛ
и не повече от 2 АПр годишно на едно ЗОЛ;
17. за АПр № 33 – за не повече от 12 броя
годишно на ЗОЛ;
18. за АПр № 38 – до три броя на диагноза
за ЗОЛ годишно;
19. за АПр № 39 – до 4 пъти годишно;
20. за АПр № 40 и 41 – до 3 пъти годишно;
21. за АПр № 42 – до четири пъти годишно
на едно ЗОЛ.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителя на АПр № 31
за външен компонент – речеви процесор от
кохлеарно-имплантна система при необходимост от подмяна след изтичане на 5 години
след гаранционния срок и по определен ред
и критерии.
Чл. 341. (1) Контролните прегледи, включени в КП, не следва да бъдат извършени с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, от същия/друг лекар, извършил
дейността по тази КП.
(2) Контролните прегледи след изписване
не се отнасят до:
1. профилактични прегледи;
2. прегледи от ОПЛ или от лекар – специалист от СИМП, за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.
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(3) Пациент ът, премина л по К П, има
право на контролните прегледи по чл. 336,
ал. 1, т. 1, буква „г“, извършени в лечебното
заведение – изпълнител на БМП, от същия/
друг лекар, извършил дейността, но без да
се отчитат с „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).
(4) В случаите на отчитане на прегледите
по чл. 336, ал. 1, т. 1, буква „г“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК
№ 3, от лечебно заведение за СИМП НЗОК
не заплаща прегледа, извършен от специалиста в СИМП, работещ в лечебното заведение
по ал. 3.
(5) Всички изследвания, прегледи и консул тации, необходими за извършване на
задължителните контролни прегледи след
дехоспитализация, се извършват от лечебното
заведение – изпълнител на БМП, по КП по
преценка на лекуващия лекар.
(6) В случаите на отчитане на дейностите и изследванията по ал. 5 с „Медицинско
направление за високоспециализирани дейности“ – бланка МЗ-НЗОК № 3А, и „Направление за медико-диагностична дейност“ – бланка
МЗ-НЗОК № 4, от изпълнител на СИМП
НЗОК не заплаща изследванията, назначени
от лекаря в ПИМП, лекаря – специалист в
СИМП, и лечебно заведение за болнична
помощ, изпълнител на СИМП.
Чл. 342. Националната здравноосигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за
комплексно лечение на основно заболяване,
придружаващи заболявания и усложнения.
Чл. 343. (1) В случай на хоспитализация по
КП и необходимост от провеждане на АПр
и/или КПр в рамките на същия болничен
престой се заплаща КП и АПр и/или КПр,
с изключение на:
1. амбулаторна процедура № 6 в рамките
на същия болничен престой по КП 240, 241,
242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250 и 251 и
АПр № 5, 7 и 8;
2. амбулаторна процедура № 7 в рамките
на същия болничен престой по КП № 240, 241,
242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251 и 252 или
оперативно лечение по повод на основната
диагноза, за която лицето е диспансеризирано;
3. амбулаторна процедура № 8 в рамките
на същия болничен престой по КП № 240,
241, 242, 243 и 245;
4. клинични процедури № 3 и 4 в рамките
на същия болничен престой по КП № 114 и 115;
5. клинична процедура № 3 в рамките на
същия болничен престой по КП № 18, 23, 30,
47, 55, 65 и 66, в които кодът за механична
вентилация (*96.70 или *96.71, или *96.72) е
задължителен за завършване и отчитане на
посочените КП;
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6. амбулаторни процедури № 36 и 37 в
рамките на същия болничен престой по КП,
в които е включена диагностична процедура
PET – CT и SPECT/CT;
7. клинична процедура № 1 в рамките на
АПр № 1, 2 и 3 и КПр № 3 и 4;
8. амбулаторна процедура № 10 в рамките
на КПр № 3 и 4;
9. амбулаторна процедура № 9 в рамките
на същия болничен престой по КП № 112;
10. амбулаторни процедури № 1, 4 – 36 в
рамките на същия болничен престой по КПр
№ 3 и 4;
11. амбулаторна процедура № 8 в рамките
на същия болничен престой по АПр № 27;
12. амбулаторни процедури № 18, 21, 22,
23, 24, 25 и 26 в рамките на същия болничен
престой по хирургични пътеки и в 30-дневен
период от дехоспитализацията на пациента;
13. амбулаторна процедура № 32 в рамките
на КП № 19;
14. амбулаторна процедура № 40 в рамките
на КП № 38 – 42;
15. амбулаторна процедура № 42 в рамките
на същия болничен престой по КП № 90.
(2) В случай на хоспитализация по КП и
необходимост от провеждане на АПр/КПр
в рамките на един отчетен период НЗОК
заплаща КП и АПр и КПр, с изключение на:
1. амбулаторна процедура № 7 в рамките
на един отчетен период по КП № 240, 241,
242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251 и 252 и
АПр № 6 и 8 или оперативно лечение по
повод основната диагноза, за която лицето е
диспансеризирано;
2. амбулаторна процедура № 8 в рамките
на един отчетен период по АПр № 27;
3. амбулаторна процедура № 9 в рамките
на един отчетен период по КП № 112;
4. амбулаторна процедура № 42 в рамките
на един отчетен период по КП № 90.
(3) В случай на хоспитализация по определена КП и необходимост от провеждане на
КПр в рамките на същия болничен престой
престоят по КПр не следва да се счита като
престой по съответната КП.
Чл. 344. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП
за всеки отделен случай по КП при наличие
на следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета
на договора между НЗОК и изпълнителя на
БМП и е извършена от специалисти, посочени в приложение № 1 към договора по
съответната КП;
2. хоспитализираното лице е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата
на хоспитализацията или ги възстанови до
датата на дехоспитализацията, с изключение
на лицата по чл. 335, ал. 1, т. 2 и 3;
3. спазени са индикациите за хоспитализация и диагностично-лечебния алгоритъм, по-
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ставена е окончателна диагноза и критериите
за дехоспитализация по съответната КП, както
и са изпълнени условията за завършена КП;
4. изпълнителят на БМП е изпълнил всички
свои задължения по осигуряване на пациентите: непрекъснатост на болничната помощ и
грижите (ежедневно наблюдение и престой на
пациента в лечебното заведение), координация
между специалистите, които ги осъществяват, както и осигуряване на координация
със структури на извънболнична и болнична
помощ, съобразена с ДЛА на съответната
КП – при дехоспитализация на пациента с
цел довършване на лечебния процес;
5. извършената дейност по КП е отчетена
при условията и по реда на тази методика;
6. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 93;
7. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 94.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай приложените противотуморни
лекарствени продукти, осигуряващи основното
лечение при злокачествени солидни тумори
и хематологични заболявания по КП 240,
242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 251 и 252 на
необходимите еритро-, тромбо-, гранулоцитни
колонистимулиращи фактори, бифосфонати
и други лекарствени продукти, повлияващи
костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване, и лечение, която стойност не се
включва в цената на КП.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки отделен случай приложените на еритро-,
тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи
фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия за
хематологични заболявания, прилагани в КП
№ 244, за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение,
която стойност не се включва в цената на КП.
Чл. 345. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП
за всеки отделен случай по АПр и КПр при
наличие на следните условия:
1. отчетената АПр и КПр е включена в
предмета на договора между НЗОК и изпълнителя на БМП и е извършена от специалисти,
посочени в приложение № 1 към договора по
съответната АПр и КПр;
2. пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права с изключение на лицата
по чл. 335, ал. 1, т. 2 и 3;
3. спазени са условията за завършена АПр
и КПр;
4. извършената дейност по АПр и КПр
е отчетена при условията и по реда на тази
методика;
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5. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 93;
6. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 94.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай приложените противотуморни
лекарствени продукти, осигуряващи основното
лечение при злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания по АПр № 6, на
необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати
и други лекарствени продукти, повлияващи
костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, която стойност не се
включва в цената на клиничната процедура.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за
всеки отделен случай приложените опиоидни аналгетици, предписвани за лечение на
пациентите със злокачествени заболявания
при диспансерното им наблюдение по АПр
№ 7, която стойност не се включва в цената
на АПр, заплащана от НЗОК.
Чл. 346. (1) При КП, АПр и КПр, която не
е завършена, индикациите за хоспитализация,
ДЛА и/или критериите за дехоспитализация не
са спазени, дейността не се заплаща, както и
вложените медицински изделия и приложените
лекарствени продукти, чиято стойност не се
включва в цената на КП и АПр.
(2) Изключения от ал. 1 се допускат при
смърт на пациент в случаите, в които не е
спазен минималният болничен престой, но са
извършени всички основни диагностични и
терапевтични/оперативни процедури съгласно
ДЛА на КП, АПр и КПр.
(3) При настъпила в хода на лечението по
определена КП, АПр и КПр смърт на пациент
в случаите, в които не са извършени всички
изискуеми основни диагностични и терапевтични/оперативни процедури, дейността по
КП, АПр и КПр, както и вложените медицински изделия и приложените лекарствени
продукти, чиято стойност не се включва в
цената на същите, се заплащат/не се заплащат
след извършване на проверка.
(4) Изключения от ал. 1 се допускат и в
случаите на самоволно напускане на пациента от клиниката/отделението, в които не е
спазен минималният болничен престой, но са
извършени всички основни диагностични и
терапевтични/оперативни процедури, съгласно
ДЛА на КП, АПр и КПр.
(5) Случаите на самоволно напускане на
пациента от клиниката/отделението по ал. 4
се отразяват в историята на заболяването от
лекуващия лекар и от завеждащия клиниката/
отделението.
(6) В случаите по ал. 4 лечебното заведение уведомява писмено съответната РЗОК,
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която заплаща тези случаи след извършване
на проверка.
Чл. 347. (1) В случаите, в които при лечение
на пациент по определена КП, АПр и КПр,
която не е завършена, настъпят индикации
за необходимост от лечение по друга КП,
АПр и КПр, за която лечебното заведение
няма сключен договор, лечебното заведение е
длъжно да преведе пациента в друго лечебно
заведение, сключило договор за съответната
КП, АПр и КПр.
(2) Процесът по превеждането включва
изписването на пациента от лечебното заведение за болнична помощ, транспортирането и
хоспитализацията му в друго лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор за
съответната КП, АПр и КПр. В този случай
дейността се заплаща на лечебното заведение,
завършило лечението.
Чл. 348. При постъпване на пациент по
терапевтична КП, по която са извършени
диаг ност и чно -терапевт и чни п роцед у ри и
доказаната диагноза в хода на лечението по
тази КП индикира оперативно лечение, на
изпълнителя на болнична помощ се заплаща
само хирургичната КП.
Чл. 349. (1) Когато в срок до 30 дни от
дехоспитализацията на пациента се наложи
нова хоспитализация по същата КП в същото или в друго лечебно заведение, НЗОК
заплаща само един от случаите по КП след
провеждане на проверка, освен ако в КП е
предвидено друго.
(2) Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациент, при който е опериран
един от чифтните органи по определена КП,
настъпят спешни индикации за операция на
другия чифтен орган по същата КП, се заплащат и двете клинични пътеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща отчетена дейност в случаите на
хоспитализации с изцяло или частично припокриващи се периоди за един и същ пациент.
Когато са отчетени дейности, извършени по
едно и също време от изпълнители на извънболнична и на болнична медицинска помощ,
се извършва проверка на изпълнителите за
тези дейности. Не се заплаща на изпълнителя,
който е отчел неизвършена дейност, и съответно изпълнителят възстановява неоснователно
получените суми.
(4) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща КП, АПр и КПр, както и
медицински изделия и лекарствени продукти
на изпълнител на БМП, в случаите, в които
при извършен внезапен контрол се констатира
отсъствие на пациента и/или регламентирана
по време от началото на болничния престой,
но неизвършена и недокументирана задължителна процедура към момента на извършване
на проверката в лечебното заведение по време
на хоспитализация.
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(5) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща дейности, които не са били
включени в ежедневните електронни отчети
по чл. 351 за съответния отчетен период.
(6) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща дейности, лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти,
хоспитализирани по повод провеждано клинично изпитване.
(7) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща КП, АПр и КПр в случаите, при които изпълнителят не е изпълнил
изискванията на чл. 93 и 94.
(8) Отказът от страна на ЗОЛ за извършване на основни диагностични процедури е
основание за незаплащане от страна на РЗОК
на лечение по КП, АПр и КПр.
(9) Изк лючение от а л. 8 се доп уска в
случаите на спешни и животозастрашаващи
състояния. В тези случаи изпълнителите на
болнична медицинска помощ незабавно уведомяват съответната РЗОК, като заплащането
на дейността се осъществява след извършване
на проверка.
Чл. 350. Националната здравноосигурителна каса заплаща вложените медицински
изделия по чл. 336, ал. 3 при изпълнение на
следните условия:
1. медицинското изделие е вложено при
изпълнение на КП съгласно изискванията
на ДЛА за изпълнение на съответната КП;
2. изпълнени са изискванията за оказване
на БМП;
3. медицинското изделие е отпуснато от
болничната аптека на лечебното заведение;
4. медицинското изделие е отчетено при
условията и по реда на ДЛА на съответните
КП/АПр.
Раздел IX
Условия и срокове за заплащане на дейностите
в болничната медицинска помощ
Чл. 351. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, ежедневно отчитат по
електронен път в утвърдени от НЗОК формати
оказаната за денонощие дейност, включена в
предмета на договора.
(2) Електронните отчети по ал. 1 съдържат:
1. информация за хоспитализираните и дехоспитализираните пациенти по съответните
КП, включваща:
а) извършените дейности съгласно ДЛА на
съответната КП;
б) вложените медицински изделия и лекарствени продукти, които се заплащат извън
цената на съответните КП;
2. информация за започната, извършена и
завършена дейност по АПр/КПр на пациенти,
включваща приложени лекарствени продукти,
които се заплащат извън цената на АПр.
(3) Ежедневните електронни отчети се
подписват от изпълнителите на БМП с УЕП
по смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.
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(4) За оказана БМП на правоимащи лица,
осигурени в друга държава, спрямо които
се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване, регистрационните данни на пациента трябва да съответстват на тези в удостоверителния документ
за право на обезщетение в натура в случай на
болест, майчинства, трудови злополуки или
професионални заболявания.
(5) Оказаната болнична медицинска помощ
по ал. 2 се отчита най-късно до 17,00 ч. на
първия работен ден, следващ отчетния.
(6) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни
данни, номенклатури и договорена дейност,
изпълнителят на БМП получава автоматична
нотификация от информационната система на
НЗОК и електронният отчет не се обработва
от НЗОК до получаване на отчет с коректни
данни.
(7) Грешки по ал. 6 могат да са:
1. регистрационни номера на лечебните
заведения, У ИН на лекарите, отразени в
първичните медицински документи, код на
специалност на лекаря, номер на договора с
НЗОК, регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените номенклатури в нормативната уредба, относима към
заплащаната от НЗОК дейност/лекарствени
продукти/медицински изделия.
(8) Отчет с коригирани данни се приема
най-късно до 10,00 ч. на втория работен ден,
следващ отчетния. Въвеждане на други грешни
данни в електронния отчет от изпълнителя
на болнична помощ не е повод за корекция
на данните.
(9) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща за дейност, която не е подадена в ежедневните електронни отчети и
не е приета от информационната система на
НЗОК в сроковете по ал. 5 и 8.
(10) Отчетената в ежедневно подадените
електронни отчети дейност се обработва в
информационната система на НЗОК. След
окончателната обработка за календарен месец в срок до 17,00 ч. на седмия работен ден,
следващ отчетния месец, РЗОК изпраща по
електронен път на изпълнителя на БМП месечно известие, съдържащо отхвърлената от
заплащане дейност, лекарствени продукти и/
или медицински изделия, заплащани от НЗОК
извън стойността на КП/АПр, и съответните
основания за отхвърляне.
(11) Месечното известие по ал. 10 се подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с усъвършенстван електронен подпис (УЕП) съгласно
чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.
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(12) Основания за отхвърляне от заплащане
по ал. 10 са:
1. лицето, на което е оказана медицинската
помощ, няма право да получава БМП по КП,
АПр или КПр, заплащана от НЗОК:
а) не е от категорията лица, задължително
здравноосигурени в НЗОК съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗЗО;
б) не е осигурено в друга държава, за което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби;
в) подлежи на задължително здравно осигуряване в НЗОК, но е с прекъснати здравноосигурителни права и не е възстановило
същите до датата на дехоспитализацията/
извършване/завършване на дейността;
г) не е от категорията здравнонеосигурени
лица по § 2 или 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за 2017 г., за
които НЗОК заплаща определени видове БМП;
2. при изпълнението на КП, АПр и КПр
не е спазен съответният ДЛА, изискването за
минимален болничен престой и/или условията
за завършеност на КП, АПр и КПр;
3. отчетеният лекарствен продукт, приложен
при лечението на лице по КП/АПр, не е от
видовете лекарствени продукти, заплащани
от НЗОК и посочени в чл. 344, ал. 2 и 3 или
в чл. 345, ал. 2 и 3;
4. отчетеното медицинско изделие, вложено
при лечението на лице по КП, не е от видовете медицински изделия, заплащани от НЗОК
извън цената на КП/АПр по чл. 336, ал. 3;
5. наличие на основание за незаплащане,
установено в чл. 340 и 343;
6. изпълнителят на БМП не е изпълнил
изискванията на чл. 93;
7. изпълнителят на БМП не е изпълнил
изискванията на чл. 94;
8. наличие на основание за незаплащане,
установено в чл. 355.
(13) Възражения във връзка с ал. 9 се разглеждат и решават в съответната РЗОК само
за случаите на форсмажорни обстоятелства,
независещи от изпълнителите на БМП. Изпълнителят на БМП трябва да уведоми за тези
обстоятелства РЗОК в сроковете по ал. 5 и да
представи писмени доказателства.
(14) Възражения във връзка с ал. 10 и 12
се разглеждат и решават само след контрол.
(15) Не се разрешават корекции на ежедневно подадени електронни отчети, приети
и „успешно обработени“ в електронната система на НЗОК.
Чл. 352. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КП и АПр „Предсрочно
изпълнение на дейностите по К П …“ на
изпълнителите на БМП след представяне на
следните първични медицински и финансовоотчетни документи:
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1. първи я екземпл яр от „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бланка МЗ-НЗОК № 7) с отразена основна диагноза и извършени основни
диагностични (терапевтични) оперативни
процедури, включени в критериите за завършена КП/АПр „Предсрочно изпълнение на
дейностите по КП …“;
2. фактура или електронна фактура; спецификация за извършена дейност по КП и
АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите
по КП …“;
3. за приложените лекарствени продукти
по чл. 344, ал. 2 и 3 с изключение на лекарствените продукти за перорална прицелна
противотуморна терапия и перорална химиотерапия, предписани за продължаване на лечението извън стационарни условия: фактура
или електронна фактура; спецификация за
приложени лекарствени продукти, заплащани
от НЗОК извън цената на КП № 240, 242, 243,
244, 245, 246, 248, 249, 250, 251 и 252; „Отчет
за приложените лекарствени продукти по
клинични пътеки/амбулаторни процедури“;
4. за медицинските изделия: фактура или
електронна фактура; спецификация за вложените медицински изделия по КП/АПр; екземпляр на „Формуляр за вложени медицински
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека/
амбулаторната процедура“, с който се отчитат
медицинските изделия, вложени при лечението
по определени КП/АПр и заплащани извън
цената на същите.
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва
само договорена и извършена дейност по КП
и АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите
по КП …“ от изпълнителите на БМП, отчетена в ежедневните отчети по реда на чл. 351
и неотхвърлена от заплащане в месечното
известие по чл. 351, ал. 10.
(3) При оказана медицинска дейност по КП
и АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите
по КП …“ на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка
на ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби, НЗОК заплаща след представяне на
отделни документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП
копия от удостоверителните документи за
право на здравно осигуряване и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказана ак у шерска помощ на
здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1,
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т. 2 ЗЗ НЗОК заплаща след представяне на
отделни документи по ал. 1.
(5) При оказана медицинска дейност по КП
и АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“ на лица по чл. 335, ал. 1, т. 3
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1.
(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП до датата на дехоспитализацията по КП и АПр „Предсрочно
изпълнение на дейностите по КП …“.
Чл. 353. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по АПр на изпълнителите на
БМП след представяне на следните първични
медицински и финансовоотчетни документи:
1. първи я екземпл яр от „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7), „Медицинско направление за клинични процедури/
амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8),
„Медицинско направление за провеждане на
клинични процедури/амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 8А), „Лист за диспансерно
наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9), „Решение
на обща клинична онкологична комисия/
клинична комисия по хематология“ (бл. МЗНЗОК № 12) и „Решение на специализирана
комисия“ (бл. МЗ-НЗОК № 13);
2. за дейността по АПр: фактура или електронна фактура; спецификация за извършена
дейност по АПр;
3. за приложените лекарствени продукти
по чл. 345, ал. 2, включително лекарствените
продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия,
предписани за продължаване на лечението
извън стационарни условия: фактура или електронна фактура; спецификация за приложени
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК
извън цената на АПр № 6 и „Отчет за приложените лекарствени продукти по клинични
пътеки/амбулаторни процедури“;
4. за приложените лекарствени продукти по
чл. 345, ал. 3: фактура или електронна фактура; спецификация за приложени лекарствени
продукти – опиоидни аналгетици, заплащани
от НЗОК извън цената на АПр № 7 „Отчет
за приложените лекарствени продукти по
клинични пътеки/амбулаторни процедури“;
5. за медицинските изделия: фактура или
електронна фактура; спецификация за вложените медицински изделия по АПр; екземпляр на „Формуляр за вложени медицински
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека/
амбулаторната процедура“.
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва само договорена и извършена дейност по
АПр на изпълнителите на БМП, отчетена в
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ежедневните отчети по реда на чл. 351 и неотхвърлена от заплащане в месечното известие
по чл. 351, ал. 10.
(3) При оказана медицинска дейност по
АПр на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП
копия от удостоверителните документи за
право на здравно осигуряване и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказана медицинска дейност по КП
на лица по чл. 335, ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща
след представяне на отделни документи по
ал. 1.
(5) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 354. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КПр на изпълнителите на
БМП след представяне на следните първични
медицински и финансовоотчетни документи:
1. п ърви я екзем п л я р о т „Мед и ц и нско
направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8) и
„Медицинско направление за провеждане на
клинични процедури/амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 8А);
2. за дейността по КПр: фактура или електронна фактура; спецификация за извършена
дейност по КПр.
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва само договорена и извършена дейност по
КПр на изпълнителите на БМП, отчетена в
ежедневните отчети по реда на чл. 351 и неотхвърлена от заплащане в месечното известие
по чл. 351, ал. 10.
(3) При оказана медицинска дейност по
КПр на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП
копия от удостоверителните документи за

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

право на здравно осигуряване и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказана КПр № 2, 3 и 4 на здравнонеосигурени лица по чл. 335, ал. 1, т. 2
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1.
(5) При оказана медицинска дейност по
КПр на лица по чл. 335, ал. 1, т. 3 НЗОК
заплаща след представяне на отделни документи по ал. 1.
(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 355. (1) Съгласно чл. 4 ЗБНЗОК за
2017 г. НС на НЗОК утвърждава за всяка
РЗОК обща годишна стойност на разходите за
здравноосигурителни плащания за заплащане
на изпълнителите на БМП, разпределена по
месеци за заплащане през бюджетната 2017 г. за
периодите на извършване на дейността: април
2017 г. – юни 2017 г.; юли 2017 г. – септември
2017 г. и октомври 2017 г. – ноември 2017 г.
(2) Стойностите по ал. 1 не се отнасят за
дейностите, оказани на лица по чл. 335, ал. 1,
т. 2, 3 и 4.
(3) Директорите на РЗОК разпредел ят
утвърдените по ал. 1 стойности на разходите по изпълнители на БМП за съответната
РЗОК по месеци за периодите на извършване
на дейността: април 2017 г. – юни 2017 г.;
юли 2017 г. – септември 2017 г. и октомври
2017 г. – ноември 2017 г.
(4) Директорът на РЗОК сключва договори
с изпълнителите на БМП за закупуване на
видове медицински дейности в рамките на
утвърдените за съответната РЗОК по ал. 1
стойности. За всеки изпълнител в приложение
№ 2 към договора с НЗОК съгласно чл. 25,
ал. 4, т. 2 се определя месечна стойност по
видове дейности при условията и по реда на
правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2017 г.
(5) Районната здравноосигурителна каса
текущо анализира постъпващата информация
по чл. 351 и ежеседмично информира изпълнителите на БМП за достигнатото изпълнение
на месечните стойности по приложение № 2
от индивидуалния договор с НЗОК.
(6) В случай на констатирана от РЗОК при
анализа по ал. 5 тенденция за изпреварващо
достигане от конкретен изпълнител на определената месечна стойност по приложение
№ 2 РЗОК извършва внезапен контрол.
(7) В случай че след заплащане на отчетената месечна дейност се установи недостигане
от конкретен изпълнител на определените
месечни стойности по приложение № 2, в
него се отразяват стойностите на заплатената
за месеца дейност. Разликата между опреде-
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лената и заплатената месечна стойност не се
прехвърля за следващ месец.
(8) При извършени медицински дейности от
основния пакет по чл. 1, ал. 2 на Наредба № 2
от 2016 г. на стойност, надвишаваща определената месечна стойност в приложение № 2,
изпълнителят на БМП подава в сроковете за
отчитане писмено заявление до директора на
РЗОК за увеличаване на месечната стойност.
(9) След изпращане на месечното известие по чл. 351, ал. 10 и анализ на отчетите
на всички изпълнители на БМП директорът
на РЗОК има право да вземе решение за
закупуване на дейности, заявени по ал. 8, в
рамките на неусвоените стойности по ал. 7
и определените стойности по ал. 4.
(10) Промените в приложение № 2 при
прилагане на ал. 7 и 9 се извършват в рамките на отчетния период за заплащане на
отчитания месец.
(11) Стойностите по финансовоотчетните
документи по чл. 352, 353 и 354 не следва да
надвишават размера на определените месечни
стойности по приложение № 2 на индивидуалните договори на изпълнителите.
(12) Вк лючените в спецификациите по
чл. 352, 353 и 354 дейности не следва да съдържат отхвърлената от заплащане медицинска
дейност, лекарствени продукти и медицински
изделия, посочена/посочени в месечното известие по чл. 351, ал. 10.
(13) В случаите по ал. 9, когато за конкретен
изпълнител на БМП се установят незаплатени
случаи, РЗОК извършва проверка на цялата
отчетена месечна дейност на изпълнителя.
(14) Възстановените от изпълнители на
БМП неоснователно получени суми се използват от РЗОК за промени на месечните
стойности по реда на ал. 9.
(15) В случай че на ниво РЗОК не са налични средства за закупуване на допълнителни дейности, директорът на РЗОК извършва
проверка на всички изпълнители на БМП и
при невъзможност да се приложи ал. 9 изготвя
доклад до управителя на НЗОК за резултатите от извършените проверки, мотивирано
искане за корекции на стойностите по ал. 1,
което управителят внася за разглеждане от
НС на НЗОК.
(16) Надзорният съвет на НЗОК разглежда докладите по ал. 15 след анализите по
чл. 333, ал. 2.
(17) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава
корекции по стойностите на РЗОК по реда на
правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2017 г.
в рамките на бюджета за 2017 г.
(18) При надвишаване над 3 на сто на
средствата от предвидените по съответния
параграф за здравноосигурителни плащания
на ЗБНЗОК за 2017 г. на национално ниво се
прилага чл. 333, ал. 3.
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Чл. 356. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, представят отчетните
документи по чл. 352, 353 и 354 ежемесечнo в
РЗОК по утвърден график до осмия работен
ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Всички документи, с които се отчита
и удостоверява извършената дейност, се изготвят съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях. Не се допускат непопълнени
реквизити, поправки, липса на подпис и печат
на представляващия лечебното заведение.
(3) Форматът на отчетните документи е
съгласно приложения № 1 и 2.
Чл. 357. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно договорената,
извършената и отчетената дейност по чл. 336
след проверка на документите по чл. 352, 353
и 354.
(2) Финансовоотчетни документи на лечебното заведение по ал. 1 не се приемат в
следните случаи:
1. когато обемите и спецификациите не
отговарят на изискванията по чл. 355;
2. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 356, ал. 1 срок;
3. при липса на някои от задължителните
отчетни документи;
4. когато отчетните документи не са изготвени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща по настоящия ред за извършената
дейност в случаите, в които тя е отчетена в
рамките на съответния отчетен период след
завършването є.
(4) Изключение от ал. 3 се допуска, когато
в рамките на съответния отчетен период след
завършване на дейността се очакват резултати
от хистологични, цитогенетични, молекулярно-цитогенетични изследвания, ензимен и/или
ДНК анализ, изследвания, които определят
окончателната диагноза на пациента. В този
случай се допуска отчитането на извършената
дейност в следващия отчетен период.
(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща отчетената дейност по чл. 352,
ал. 4 и чл. 354, ал. 4 в срок до 10 работни дни
след постъпване в НЗОК на трансферните
средства от МЗ.
(6) Националната здравноосигурителна
каса заплаща отчетената дейност по чл. 352,
ал. 5, чл. 353, ал. 4 и чл. 354, ал. 5 в срок до
10 работни дни след постъпване в НЗОК на
превод на целеви средства от Агенцията за
социално подпомагане.
Чл. 358. (1) При констатирано от РЗОК
несъответствие съгласно чл. 357 по представените финансовоотчетни документи по чл. 352,
353 и 354 РЗОК изпраща писмени указания за
необходимите корекции до три работни дни
от представяне на отчетните документи на
изпълнителя на БМП.
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(2) В срок до три работни дни от получаване
на писмените указания по ал. 1 изпълнителят
на БМП представя в РЗОК финансовоотчетни документи с отразени корекции съгласно
писмените указания по ал. 1.
(3) Поправки във фактурите и в известията
към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират
и се издават нови.
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в
счетоводните регистри на изпълнителя на
БМП или РЗОК, за анулирането се съставя
и протокол – по един за всяка от страните,
който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който
се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола – за всяка от страните.
(5) След като получи екземпляр от протокола по ал. 4, РЗОК връща на изпълнителя
на БМП екземпляра от анулираната фактура.
(6) В случай на неспазване разпоредбите
на ал. 1 и 2 РЗОК не заплаща отчетената
дейност през текущия отчетен период.
Чл. 359. Плащанията на изпълнителите на
БМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число
на месеца, следващ отчетния, с изключение на:
1. плащанията, за които е предвиден друг
срок в чл. 357, ал. 5 и 6;
2. плащанията по финансовоотчетни документи по чл. 352, ал. 1, т. 3 и 4 и по чл. 353,
ал. 1, т. 3, 4 и 5, които се извършват до 30-о
число на втория месец, следващ отчетния.
Чл. 360. При неспазване на посочените в
чл. 351, 356 и 358 срокове за представяне на
отчетните документи от изпълнителите на
БМП не се заплаща отчетената дейност по
настоящия ред.
Чл. 361. Ако изпълнителят на БМП не
подаде електронен отчет по чл. 351 или не
спази реда за корекции, на изпълнителя на
БМП не се заплаща отчетената дейност.
Чл. 362. (1) Плащанията се извършват в
левове, по банков път, по обявена от изпълнителя на БМП в индивидуалния договор
банкова сметка.
(2) При промяна на банковата сметка,
посочена в индивидуалния договор между
НЗОК и изпълнителя на БМП, към договора
се сключва допълнително споразумение за
това обстоятелство.
Чл. 363. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителите на БМП носят отговорност.
Чл. 364. (1) Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в
сроковете, определени с договора, на изпъл-
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нителя на БМП се дължи законна лихва за
забава за просроченото време.
(2) Редът на ал. 1 не се прилага в случаите
на извършване на частично плащане и/или
за отлагане на плащанията при недостиг на
бюджетни средства за извършване от НЗОК на
съответните здравноосигурителни плащания
към изпълнителите на БМП.
Раздел X
Документация и документооборот за изпълнители на болнична помощ по клинични
пътеки, високоспециализирани медицински
дейности, клинични процедури и процедури
Чл. 365. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки изпълнител на
БМП, включва документите по чл. 290, първични медицински и финансови документи
по приложения № 3 и 5.
Чл. 366. (1) Изпълнителите на КП, АПр
и КПр задължително ежедневно отчитат договорената и извършената болнична дейност
по електронен път чрез електронен отчет във
формат, определен от НЗОК и съгласуван с
БЛС.
(2) Електронният отчет по ал. 1 включва
ежедневно предоставена от изпълнителите на
КП информация по електронен път в утвърден от НЗОК формат и съгласуван с БЛС за
приетите и изписаните по КП, АПр и КПр
за денонощие пациенти, както и за вложени
медицинските изделия и приложени лекарствени продукти, заплащани от НЗОК извън
цената на КП/АПр.
Чл. 367. (1) Дейностите по КП, КПр и АПр
се извършват в съответствие с алгоритмите
по приложения № 16, 18 и 19 и се отразяват
в посочените в тези алгоритми документи.
(2) В приложение № 24 „Различни диагностични процедури по МКБ 9 – КМ“ се съдържат
кодовете на медицинските процедури по групи
„рубрики“, с които се отчита прилагането им,
когато това е необходимо.
Чл. 368. В диагностично-консултативния
блок/приемен кабинет (на хартиен или електронен носител) се води журнал с лични данни на преминаващите през ДКБ/ПК ЗОЛ с
регистриране на направление за провеждане
на КП, АПр и КПр.
Чл. 369. В ИЗ се отразяват датата и часът
на постъпването на ЗОЛ в лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 370. Първичните медицински документи са:
1. „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7);
2. „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8);
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3. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А);
4. „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл.
МЗ-НЗОК № 9);
5. „Отчет за приложените лекарствени
продукти по клинични пътеки и амбулаторни
процедури“;
6. „Форм ул яр за вложени медицинск и
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека/
амбулаторна процедура“;
7. „Решение на обща клинична онкологична
комисия/клинична комисия по хематология“
(бл. МЗ-НЗОК № 12);
8. „Решение на специализирана комисия“
(бл. МЗ-НЗОК № 13).
Чл. 371. Финансови документи в болничната медицинска помощ по приложение № 5 са:
1. фактура или електронна фактура;
2. спецификации за извършена дейност по
КП, АПр и КПр;
3. спецификация за приложени лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК извън цената
на КП и КПр;
4. спецификация за медицински изделия,
заплащани от НЗОК извън стойността на
КП и АПр;
5. спецификации за извършена медицинска дейност на здравнонеосигурени лица по
§ 2 или на лица по § 8, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК
за 2017 г.
Чл. 372. (1) „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл.
МЗ-НЗОК № 7), „Медицинско направление за
клинични процедури/амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 8) и „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/
амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А)
се изготвят съгласно изискванията и реквизитите, посочени в приложение № 3.
(2) „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7) се попълва в три екземпляра.
(3) „Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл.
МЗ-НЗОК № 8) и „Медицинско направление
за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А)
се попълват в два екземпляра.
(4) Документите се попълват в съответния
брой екземпляри, както следва:
1. регистрационните и медицинските данни в документа, необходими за насочване за
хоспитализация, се попълват от лечебното
заведение за извънболнична или болнична медицинска помощ или друго лечебно заведение;
2. регистрационните и медицинските данни
в документа относно приемането за хоспитализация и болничното лечение на ЗОЛ се
попълват от лечебното заведение; първият
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екземпляр на документа се изпраща заедно
с финансовите отчетни документи в РЗОК,
а вторият остава на съхранение в лечебното
заведение.
Чл. 373. (1) „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9), „Отчет за приложените лекарствени продукти по клинични
пътеки/амбулаторни процедури“ и „Формуляр
за вложени медицински изделия, стойността
на които се заплаща от НЗОК извън цената
на клиничната пътека/амбулаторна процедура“ се изготвят съгласно изискванията и
реквизитите, посочени в приложение № 3.
Документите се попълват в два екземпляра.
(2) „Решение на обща клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология“ (бл. МЗ-НЗОК № 12) и „Решение
на специализирана комисия“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 13) се изготвят съгласно изискванията и
реквизитите, посочени в приложение № 3. Документите се попълват в четири екземпляра.
Ч л . 374 . М е д и ц и н с к а т а д о к у м е н т а ц и я – „На п ра влен ие за хосп и та л иза ц и я/
лечение по амбулаторни процеду ри“ (бл.
МЗ-НЗОК № 7), „Медицинско направление
за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8), „Медицинско
направление за провеж дане на клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8А), „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9), „Решение на обща
клинична онкологична комисия/клинична
комисия по хематология“ (бл. МЗ-НЗОК № 12)
и „Решение на специализирана комисия“ (бл.
МЗ-НЗОК № 13), епикризата, както и документи за извършени основни диагностични
и терапевтични процедури се подписват само
от лекари, включени в приложение № 1 към
договора на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ.
Чл. 375. (1) Лекар специалист, оказващ
БМП по КП, АПр и КПр, който отсъства
поради ползване на отпуск, заболяване, командировка или друга причина, няма право
да извършва медицински дейности, свързани
с лечението на пациенти, както и да подписва
документи по чл. 290, първични медицински и
финансови документи и епикризи за периода
на отсъствието си.
(2) Лекар специалист, оказващ БМП по
КП, АПр и КПр и посочен в приложение № 1
към договора на лечебното заведение, може
да извършва тази дейност и извън часовете
за работа в представения месечен график по
чл. 268, т. 2 в същото лечебно заведение.
Чл. 376. (1) Финансовите документи – спецификация към фактурата за извършена дейност и спецификация за медицински изделия
и/или спецификация за лекарствените продукти, се издават в два екземпляра от всички
изпълнители.
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(2) Първият екземпляр от спецификациите
по ал. 1, направленията за хоспитализации и/
или провеждане на процедури, както и електронният отчет се предават в РЗОК съгласно
условията и в сроковете, определени по реда
на раздел IX. Вторият екземпляр остава при
изпълнителя.
(3) След представяне на документите по
ал. 1 РЗОК извършва проверка на същите и
ги заверява.
Чл. 377. В РЗОК се води отчетност за всички
първични медицински и финансови документи,
които изпълнителите на процедури представят
по опис за отчитане на извършената дейност.
Чл. 378. При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите документи
на изпълнителите на БМП РЗОК ги връща за
корекция в посочения срок.
Чл. 379. При констатиране на нарушение
РЗОК връща отчетните документи за корекция
в установения срок.
Чл. 380. При отчитане на хирургична КП в
„Направление за хоспитализация/лечение по
амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7)
следва да се отрази и основната диагноза, с
която се изписва пациентът.
Чл. 381. (1) При отчетена и заплатена КП,
АПр и КПр, когато не е изпълнен диагностично-лечебният алгоритъм, липсват индикации
за хоспитализация, както и при неизпълнени
критерии за дехоспитализация, директорът на
РЗОК удържа неоснователно платените суми.
(2) Директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми също при:
1. незавършена КП, доказано при последващ контрол;
2. несъответствие между договорената по
вид и обем и оказаната медицинска помощ.
(3) Директорът на РЗОК не заплаща отчетените случаи при неспазване на изискванията
за непрекъснатост на болничните грижи – отсъствие на пациента при междинен одит.
Г л а в а

д в а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ
НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Чл. 382. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на медицинска помощ
се извършва в съответствие с раздел Х от
ЗЗО и тази глава.
(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят в тази глава
и с инструкция, издадена от управителя на
НЗОК на основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО, която се
публикува на интернет страницата на НЗОК.
(3) Обект на контрол при настоящите
условия и ред са всички лечебни заведения
или техните обединения, сключили договор
с НЗОК, които по смисъла на чл. 58 ЗЗО са
изпълнители на медицинска помощ.
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Чл. 383. (1) Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол по изпълнението на
договорите чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Директорът на РЗОК упражнява контрол върху изпълнението на договорите чрез
длъжностни лица на РЗОК – контрольори.
Чл. 384. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на медицинска помощ
се осъществява чрез проверки, извършвани
от длъжностни лица – служители на НЗОК, и
от длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 осъществяват внезапен контрол по изпълнение на
договорите с изпълнителите на медицинска
помощ, контрол преди заплащане на оказаната медицинска помощ и последващ контрол.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 могат да
извършват проверки по постъпили жалби от
здравноосигурени лица, вкл. и в случаите по
чл. 35, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 385. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ са длъжни да:
1. оказват съдействие на конт ролните
органи на НЗОК и РЗОК при изпълнение на
служебните им задължения;
2. предоставят на контролните органи на
НЗОК и РЗОК при поискване всички документи по сключените договори, както и отчетната
документация по чл. 33, ал. 2, с изключение
на финансовите отчетни документи по чл. 33,
ал. 2, т. 2 при електронно отчитане.
(2) Контролната дейност се осъществява по
начин и във време, незатрудняващи основната дейност на изпълнителите на медицинска
помощ.
Чл. 386. Здравноосигурените лица могат
да бъдат поканени за съдействие на контролните органи на НЗОК/РЗОК за уточняване
на обстоятелства във връзка с дейността на
ИМП, включително и в писмен вид.
Чл. 387. (1) Длъжностните лица – служителите на НЗОК, извършват проверка по
изпълнение на договорите за оказване на
медицинска помощ на основание заповед на
управителя на НЗОК, или от оправомощено
от него длъжностно лице, в която се посочват правните и фактическите основания за
издаването є, и се определят проверяващото
лице (лица), обектът – наименование и месторазположение, срокът, видът и задачата на
проверката.
(2) Служителите на НЗОК по ал. 1 могат
да извършват проверки на територията на
цялата страна.
Чл. 388. (1) Управителят на НЗОК или
оправомощено от него длъж ностно лице
може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с
участието на служители на НЗОК. Заповедта
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съдържа: правните и фактическите основания
за издаването є; служителите на НЗОК, които
ще участват в проверката; обекта, задачата,
вида и срока на проверката, както и РЗОК,
на чиято територия тя ще се извърши.
(2) На основание заповедта на управителя
на НЗОК директорът на РЗОК издава заповед,
която съдържа: правните и фактическите
основания за издаването є; служителите на
НЗОК, както и контролните органи на РЗОК,
които ще участват в проверката; конкретния/
конкретните изпълнител/и на медицинска
помощ – обект/и на проверката, задачата и
вида на проверката.
(3) Служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на съответната РЗОК по заповед на нейния
директор.
Чл. 389. (1) По заповед на управителя на
НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на съответната РЗОК или на територията на
друга РЗОК.
(2) За издаване на заповедта по ал. 1 за
извършване на проверка на територията на
друга РЗОК контрольорите се определят по
предложение на директора на РЗОК, на която
са служители.
Чл. 390. (1) При откриване на проверката
проверяващото лице (лица) се легитимира и
връчва екземпляр от заповедта за проверка
ИМП – обект на проверката.
(2) Екземпляр от заповедта за проверка се
подписва от представляващия ИМП или от
упълномощено от него лице.
(3) При отказ или невъзможност да се
приеме заповедта проверката се извършва и
без връчването є, като това обстоятелство,
както и датата и часът се отбелязват в нея и
това се удостоверява от всички участващи в
проверката лица.
(4) При приключване на проверката ИМП
са длъжни да предоставят на контролните
органи заверени с подпис и печат копия от
необходимите за извършване на проверката
документи.
Чл. 391. (1) Контролните органи по чл. 72,
ал. 2 ЗЗО: длъжностните лица – служители
на НЗОК, и длъжностни лица от РЗОК – контрольори, имат правата по чл. 73, ал. 1 ЗЗО.
(2) За изпълнение на правомощията си по
чл. 73, ал. 1 ЗЗО контролните органи по чл. 72,
ал. 2 имат право на достъп до информация от
работодателите, осигурените и изпълнителите.
(3) Длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО,
които нямат образователно-квалификационна
степен магистър по медицина (лекар), нямат
правомощията по чл. 73, ал. 1, т. 7 ЗЗО.
Чл. 392. (1) За резултатите от извършената
проверка и установени нарушения по чл. 73,
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ал. 1 ЗЗО контролните органи по чл. 72, ал. 2
ЗЗО съставят протокол, в който вписват:
1. обекта на проверката – наименование и
месторазположение;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. описание на установените факти;
4. констатираните нарушения при изпълнение на договора с ИМП;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните нарушения, препоръки за подобряване на дейността
на ИМП;
6. подписа на съставителя(ите);
7. срока за възражение, установен в ЗЗО;
8. дата на връчване и подпис на лицето – обект на проверката.
(2) Екземпляр от протокола се предоставя на
лицето – обект на проверката, срещу подпис,
а копия от него се изпращат на управителя
на НЗОК, съответно на директора на РЗОК,
и на съответната РК на БЛС.
(3) При констатирани от извършената проверка нарушения на Кодекса за професионална
етика на лекарите директорът на РЗОК уведомява съответната комисия за професионална
етика към БЛС.
Чл. 393. Лицето – обект на проверката,
има право да даде писмено становище пред
управителя на НЗОК, съответно пред директора на РЗОК, по направените от длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО констатации
в 7-дневен срок от връчването на протокола
по чл. 392, ал. 1.
Чл. 394. Санкциите се налагат по реда на
глава двадесет и първа.
Чл. 395. (1) При извършване на проверките по чл. 387, 388 и 389 могат да присъстват
експерти на БЛС, които не са в договорни
отношения с проверявания изпълнител на
медицинска помощ. Експертите предоставят
писмени становища, които са неразделна част
от протокола по чл. 392, ал. 1.
(2) Включването на експертите на БЛС в
заповедите за проверките по ал. 1 на управителя на НЗОК, респ. директора на РЗОК,
се осъществява след посочване в писмен вид
от страна на председателя на РК на БЛС, на
чиято територия се осъществява проверката,
на представителите на РК на БЛС със съответна специалност.
Чл. 396. При установяване на административни нарушения по чл. 105д и 105е ЗЗО
актовете за установяване на административни
нарушения по ЗАНН се съставят от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по реда
на ЗАНН и инструкцията на управителя на
НЗОК по чл. 72, ал. 10 ЗЗО.
Чл. 397. (1) При осъществяване на контролната дейност от длъжностни лица – служители на НЗОК, и от длъжностни лица от
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РЗОК – контрольори, ЗОЛ могат да бъдат
поканени за доброволно съдействие с цел
уточняване на обстоятелства и факти във
връзка с дейността на ИМП.
(2) В случаите, когато ЗОЛ удостоверяват
своите твърдения с документи, контролните
органи прилагат към протокола от проверката
копия на тези документи, които заверяват с
„Вярно с оригинала“, дата и подпис.
(3) При невъзможност на ЗОЛ да представи
документи същото излага своите твърдения
в писмен вид, като поставя дата и подпис.
Писмените изложения се прилагат към протокола от проверката.
Г л а в а

д в а д е с е т

и

п ъ р в а

СА НК ЦИИ ПРИ НЕИЗП ЪЛНЕНИЕ Н А
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОК АЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Раздел І
На лагане на санк ции. Видове санк ции.
Неоснователно получени суми
Чл. 398. (1) При констатирани нарушения
от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:
длъжностните лица – служители на НЗОК,
и длъжностни лица от РЗОК – контрольори,
по изпълнение на договорите за оказване на
медицинска помощ се налагат:
1. санкции, предвидени в тази глава;
2. глоби или имуществени санкции съгласно
административнонаказателните разпоредби
на ЗЗО.
(2) Предвидените в тази глава санкции се
прилагат при нарушение, констатирано по
реда на глава двадесета.
(3) Предвидените в чл. 105д и 105е ЗЗО
глоби или имуществени санкции се прилагат при нарушение, констатирано по реда на
ЗАНН и инструкцията по чл. 72, ал. 10 ЗЗО,
на управителя на НЗОК.
(4) За маловажни случаи на нарушения
наказващият орган не налага наказание, като
направи предписание за отстраняване на съответното нарушение и предупреди нарушителя,
че при повторно извършване на нарушение
ще му бъде наложена санкция.
(5) След изтичане на срока за изпълнение на
предписание за отстраняване на съответното
нарушение контролните органи по чл. 72, ал. 2
ЗЗО могат да направят повторна проверка и
да изискат документи, удостоверяващи изпълнението на предписанието.
Чл. 399. (1) В случаите по чл. 76а ЗЗО,
когато ИМП е получил суми без правно основание, които не са свързани с извършване
на нарушение по ЗЗО или на НРД, и това
е установено при проверка от контролните
органи по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, изпълнителят е
длъжен да възстанови сумите.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол
за неоснователно получени суми.
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(3) Протоколът за неоснователно получени
суми по ал. 2 съдържа:
1. обекта на проверката – наименование и
месторазположение;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. описание на установените факти;
4. констатираните неоснователно получени
суми и техния размер;
5. подписа на съставителя(ите);
6. срока за възражение, установен в ЗЗО;
7. дата на връчване и подпис на лицето – обект на проверката.
(4) Лицето – обект на проверката, има
право да представи писмено възражение пред
управителя на НЗОК, съответно пред директора на РЗОК, в 7-дневен срок от връчване
на протокола.
(5) След изтичане на срока за възражение
по ал. 4 управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, издава писмена покана
за възстановяване на сумите, получени без
правно основание, която се връчва на ИМП.
(6) Поканата за възстановяване на сумите по
ал. 1 подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) В 14-дневен срок от получаване на поканата изпълнителят е задължен доброволно
да внесе дължимите суми.
(8) Когато ИМП не изпълни поканата в
срока по ал. 7, дължимата сума се прихваща
от следващото плащане по договора. Когато
договорът е прекратен и/или не се дължат
плащания по него, сумата се събира по съдебен ред.
Чл. 400. (1) В случаите по чл. 76б ЗЗО,
когато ИМП е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение
по ЗЗО или на НРД, управителят на НЗОК,
съответно директорът на РЗОК, удържа неоснователно платените суми, като на нарушителя се налагат наказания, определени в
ЗЗО или в НРД.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава
писмена покана за възстановяване на сумите,
получени без правно основание, след влизане
в сила на наказателното постановление и/или
на заповедта за налагане на санкция.
Чл. 401. (1) Санкциите по този НРД са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договор.
(2) За всяко констатирано нарушение се
прилага съответна по вид и размер санкция.
(3) При констатирани нарушения, извършени от различни лекари от лечебното заведение – изпълнител на извънболнична помощ,
за всяко едно от тях се налага съответната
санкция.
(4) В случаите по ал. 3 общият размер на
санкцията е сбор от санкциите за всяко едно
нарушение.
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(5) При констатирани нарушения по изпълнение на КП, АПр, КПр и КДН за всяко едно
от тях се налага съответна по вид и размер
санкция.
(6) В случаите по ал. 5 общият размер на
санкцията е сбор от санкциите за всяко едно
нарушение.
Чл. 402. Видът и размерът на санкцията се
определят от управителя на НЗОК, съответно
директора на РЗОК, в зависимост от: вида и
тежестта на констатираното нарушение, както
и броя на случаите по това нарушение, поредността на извършването му и от решението
на арбитражната комисия в случаите, когато
същата се е произнесла с решение.
Раздел ІІ
Санкции при констатирани нарушения
Чл. 403. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ наруши условията
и реда за оказване на медицинска помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определени в този НРД,
управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
(3) Когато изпълнител на болнична медицинска помощ наруши условията и реда
за оказване на медицинска помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО, определени в този НРД, управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 200 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 „финансовата неустойка“ е в размер от 600 до 1500 лв.
(5) Когато изпълнител на комплексно диспансерно наблюдение наруши условията и реда
за оказване на медицинска помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО, определени в този НРД, управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 50 до 100 лв.
(6) За повторно нарушение по ал. 5 „финансовата неустойка“ е в размер от 150 до 300 лв.
Чл. 404. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ окаже медицинска помощ в нарушение на изискванията за
налично и технически изправно медицинско
оборудване и обзавеждане, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
(3) Когато изпълнител на болнична медицинска помощ окаже медицинска помощ
в нарушение на изискванията за налично и
технически изправно медицинско оборудване и
обзавеждане, управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в размер от 100 до 500 лв.
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(4) За повторно нарушение по ал. 3 „финансовата неустойка“ е в размер от 200 до 1000 лв.
(5) Когато изпълнител на комплексно
диспансерно наблюдение окаже медицинска
помощ в нарушение на изискванията за налично и технически изправно медицинско
оборудване и обзавеждане, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(6) За повторно нарушение по ал. 5 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
Чл. 405. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ наруши установените изисквания за работа с медицинска
или финансова документация, с изключение
на случаите на явна фактическа грешка, управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
(3) Когато изпълнител на болнична медицинска помощ наруши установените изисквания за работа с медицинска или финансова
документация, с изключение на случаите
на явна фактическа грешка, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
200 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 „финансовата неустойка“ е в размер от 400 до 1000 лв.
(5) Когато изпълнител на комплексно
диспансерно наблюдение наруши установените изисквания за работа с медицинска или
финансова документация, с изключение на
случаите на явна фактическа грешка, управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 50 до 150 лв.
(6) За повторно нарушение по ал. 5 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
Чл. 406. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ наруши изискванията за предписване на лекарствени продукти
за домашно лечение, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински
цели, определени в този НРД, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
(3) Когато изпълнител на болнична медицинска помощ наруши установените изисквания за предписване и отпускане на лекарствени
продукти, прилагани в болничната помощ,
извън цената на КП/АПр, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
200 до 500 лв.
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(4) За повторно нарушение по ал. 3 „финансовата неустойка“ е в размер от 400 до 1500 лв.
(5) Когато изпълнител на комплексно
диспансерно наблюдение наруши изискванията за предписване на лекарствени продукти
за домашно лечение, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински
цели, определени в този НРД, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 100 лв.
(6) За повторно нарушение по ал. 5 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 200 лв.
Чл. 407. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ не изпълни
задълженията си за уведомяване на РЗОК за
настъпили промени в обстоятелства, свързани
със сключването на индивидуалния договор,
управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 50 до 100 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 200 лв.
(3) Когато изпълнител на болнична медицинска помощ не изпълни задълженията си за
уведомяване на РЗОК за настъпили промени
в обстоятелства, свързани със сключването
на индивидуалния договор, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 100 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 200 лв.
(5) Когато изпълнител на комплексно
диспансерно наблюдение не изпълни задълженията си за уведомяване на РЗОК за настъпили промени в обстоятелства, свързани
със сключването на индивидуалния договор,
управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“
в размер от 50 до 100 лв.
(6) За повторно нарушение по ал. 5 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 200 лв.
Чл. 408. За трето и следващо нарушение
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в максималния размер, предвиден за
повторните нарушения по чл. 403 – 407.
Чл. 409. (1) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция
„финансова неустойка“ в размер от 50 до 100 лв.,
когато изпълнител на медицинска помощ е
извършил някое от следните нарушения:
1. нарушаване на критериите за качество
на медицинската помощ, регламентирани в
този НРД;
2. неудовлетвореност на пациентите от
оказаните медицински дейности, свързани с
оказаната медицинска помощ, заплатена от
бюджета на НЗОК, установена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, и след оценка
на критериите за качество на медицинската
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помощ, регламентирани в този НРД, и установяване на нарушаването им.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 150 до 250 лв.
(3) В случаите на недостигане на прицелните
стойности по чл. 171, ал. 2, т. 7 и 8 и чл. 172,
ал. 2, т. 9 и 10 за HbA1c, LDL-холестерол и
артериално налягане, ако са предприети мерки
за подобряване на контрола, като: препоръки
за хигиенно-диетичен режим, промяна в терапията, консултация със специалист или други,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, не налага санкция по ал. 1, т. 1.
(4) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова
неустойка“ в размер от 300 до 500 лв., когато
изпълнител на медицинска помощ е извършил
някое от следните нарушения:
1. системно нарушение по смисъла на § 1,
т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗЗО
на критериите за качество на медицинската
помощ, регламентирани в този НРД;
2. системна неудовлетвореност по смисъла
на § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на
ЗЗО на пациентите от оказаните медицински
дейности, свързани с оказаната медицинска
помощ, заплатена от бюджета на НЗОК, установена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15
ЗЗО, и след оценка на критериите за качество
на медицинската помощ, регламентирани в
този НРД, и установяване на нарушаването им.
(5) Заповедта за налагане на санкция подлежи на оспорване по реда на АПК.
Чл. 410. (1) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция
„прекратяване на договора“ при отчитане на
дейност, която не е извършена, както и при
извършване и отчитане на медицинска дейност,
за която няма съответни медицински индикации, установено по реда на чл. 72, ал. 2 ЗЗО:
а) от изпълнител на извънболнична медицинска помощ по определен пакет – частично,
по отношение на лекаря, който не е извършил
тази дейност;
б) от изпълнител на болнична медицинска
помощ – частично, за съответната медицинска дейност от пакета, по която е отчетена
неизвършената дейност.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 договорът с изпълнителя се
прекратява изцяло.
(3) Заповедта за прекратяване на договора
подлежи на оспорване по реда на АПК.
Раздел ІІІ
Ред за налагане на санкции
Чл. 411. (1) Когато лицето – обек т на
проверката, не изрази писмено становище
по чл. 393 или изразеното от него становище не съдържа възражения по направените
констатации от длъжностното лице по чл. 72,
ал. 2 ЗЗО, управителят на НЗОК, съответно
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директорът на РЗОК, издава заповед, с която
налага санкция.
(2) В 14-дневен срок след получаването на
заповедта по ал. 1 ИМП е задължен доброволно да внесе дължимите суми.
(3) Когато ИМП не внесе доброволно дължимата сума, тя се прихваща от следващото
плащане по договора. Когато договорът е
прекратен и/или не се дължат плащания по
него, сумата се събира по съдебен ред.
Ч л. 412. (1) В сл у чаи те, когато лицето – обект на проверка, оспори констатациите
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, в 7-дневен срок от получаване на
писменото становище по чл. 393 изпраща спора
за решаване от арбитражна комисия. Когато
констатациите са оспорени пред управителя
на НЗОК, спорът се решава от арбитражната
комисия на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на медицинска помощ – обект
на проверката, е сключил договор.
(2) Арбитражната комисия се произнася с
решение в едномесечен срок от получаване
на преписката.
Чл. 413. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
издава заповед за налагане на предвидените
в НРД санкции.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат със
заповед на управителя на НЗОК, съответно
директора на РЗОК, която се издава в срок
до един месец от уведомяването от страна
на арбитражната комисия на управителя на
НЗОК, съответно директора на РЗОК, че са
потвърдени констатациите на длъжностното
лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО и се съобщава на
лицето – обект на проверката.
(3) Когато нарушението е установено от
длъжностни лица – контрольори на РЗОК,
извършили проверка на територията на друга
РЗОК, предложението до управителя на НЗОК
за издаването на заповедта за санкция се прави
от директора на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на медицинска помощ – обект
на проверката, е сключил договор.
(4) Санкциите подлежат на съдебно обжалване по реда на АПК.
Раздел ІV
Правила за работа на арбитражните комисии
Чл. 414. (1) На територията, обслужвана от
РЗОК, се конституират арбитражни комисии,
които разглеждат оспорените от лицата – обект
на проверка:
1. констатации на длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. констатации на длъжностни лица от
РЗОК – контрольори.
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(2) Арбитражната комисия се състои от
представители на РЗОК и съответната РК
на БЛС.
(3) В едномесечен срок от обнародването
на този НРД директорът на съответната РЗОК
издава заповед за определяне на състава на
арбитражна комисия след посочване от страна
на председателя на РК на БЛС в писмен вид
на представителите на съответната РК на БЛС
по съответните специалности в арбитражната
комисия.
(4) Директорът на съответната РЗОК организира създаването на арбитражна комисия
за всеки конкретен случай и тя осъществява
своята дейност при условията и по реда, определени в този раздел.
(5) При осъществяване на правомощията си
по ал. 4 директорът на РЗОК включва в арбитражната комисия за всеки конкретен случай
посочените по реда на ал. 3 представители
на РК на БЛС по съответните специалности,
които имат отношение към описаните факти
и направените констатации в протокола на
съответното длъжностно лице по чл. 72, ал. 2
ЗЗО.
(6) В заповедта по ал. 5 се посочват и резервни членове.
(7) Член на арбитражната комисия не може
да бъде длъжностно лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО,
което е извършило проверката и чиято констатация се оспорва, както и лицето – обект
на проверка, оспорило констатацията.
(8) Всяка РК на БЛС публикува на своята
интернет страница имената на лекарите – представители на БЛС – членове на арбитражна
комисия.
Чл. 415. (1) Арбитражните комисии се
конституират за срока на действие на НРД.
(2) Броят на представителите на РЗОК в
състава на всяка арбитражна комисия е равен
на общия брой представители на РК на БЛС,
както следва: 3-ма представители на РЗОК и
3-ма представители на РК на БЛС.
(3) За всяка от квотите се определят по
трима резервни членове по същия ред, по
който се определят постоянните членове.
(4) Комисията се председателства от членовете є на ротационен принцип за срок три
месеца.
(5) В случаите на отсъствие на председателя
функциите му се изпълняват от заместникпредседател – представител на съответната
квота.
Чл. 416. Арбитражните комисии работят в
съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 417. (1) Всяка арбитражна комисия разглежда споровете в пълен състав. Ако някой
от постоянните членове отсъства, се включва
резервен член от съответната квота.
(2) Всяка от страните по спора може в писмен вид да иска отвод на член на комисията,
ако са налице обстоятелства, които пораждат
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основателни съмнения относно неговата безпристрастност и независимост.
Чл. 418. (1) Председателят на комисията
свиква заседанията, уведомява членовете на
комисията за необходимостта да се запознаят
с материалите по спора, разпределя между
членовете на комисията задълженията във
връзка с изготвяне на решението и комплектуване на преписките.
(2) Заседание може да бъде свикано и по
искане на не по-малко от трима членове на
комисията.
(3) В случаите по ал. 2 председателят на
комисията насрочва заседание в срок до
три дни от получаване на искането.
(4) Арбитражната комисия разглежда споровете по документи, които страните предварително са представили.
(5) Ако комисията прецени, тя може да изслуша представител(и) на проверяващия екип
(длъжностни лица – служители на НЗОК, и/
или длъжностни лица от РЗОК – контрольори), както и на ИМП, направил възражения.
Комисията може да изисква всички необходими документи, справки и други материали,
необходими им за формиране на решение.
Чл. 419. На всяко заседание на комисията
се води протокол, който се подписва от всички
членове на комисията.
Чл. 420. (1) Арбитражната комисия се
произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен
вид, съдържа мотиви и се подписва от всички
членове.
(3) Срокът за произнасяне на решение е
едномесечен, считан от датата на получаване
на преписката.
(4) Решението се взема с мнозинство не помалко от четири гласа от всички членове на
комисията, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в
три екземпляра – по един за ИМП, управителя
на НЗОК, съответно директора на РЗОК, и
съответната РК на БЛС. Решенията се връчват
по начин, удостоверяващ получаването им.
Чл. 421. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на длъжностното
лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО изцяло или частично,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, издава заповед за налагане на предвидените в НРД санкции.
(2) В случай че арбитражната комисия
отхвърли изцяло констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, писмено
уведомява лицето – обект на проверката, за
решението за прекратяване на производството.
(3) В случаите, когато арбитражната комисия не стигне до решение по констатациите
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО
поради равен брой противоположни гласове,
комисията изготвя протокол, екземпляр от
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който се предоставя на управителя на НЗОК,
съответно директора на РЗОК, и на РК на
БЛС. Препис-извлечение от протокола се
предоставя на лицето – обект на проверката.
(4) След запознаване с протокола по ал. 3
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, може да наложи предвидените в
този НРД санкции.
Чл. 422. (1) В специална книга в РЗОК се
посочва датата на постъпване на всяка преписка в арбитражната комисия.
(2) След приключване на всяка преписка
цялата документация се извежда в книгата
по ал. 1. Копия от преписките се подреждат
в архив и се съхраняват от комисията в РЗОК
не по-малко от една година. Книгата се съхранява в деловодството на РЗОК.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор:
1. „Здравноосигурени лица“ са лицата по
чл. 33 ЗЗО с непрекъснати здравноосигурителни права. Здравноосигурени лица се считат и:
а) лицата, осигурени в друга държава – членка на ЕС, държава от ЕИП или Конфедерация
Швейцария, за които се прилагат правилата
за координация на системите за социална
сигурност по смисъла на § 1, т. 22 ДРЗЗО – за
съответния обхват медицинска помощ, в зависимост от приложимото спрямо лицата законодателство; лицата следва да докажат правото
си на медицинска помощ с удостоверителни
документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания,
издадени по реда на правилата за координация
на системите за социална сигурност, както и
гражданите на държави, с които Република
България има сключени международни договори за социална сигурност;
б) здравнонеосигурени лица по § 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2017 г. – за следните дейности:
– здравнонеосигурени жени – за медицинските грижи по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
– комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на болни с психични заболявания;
– комплексно диспансерно наблюдение на
болни с кожно-венерически заболявания;
– интензивно лечение;
в) лица по § 8, ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.,
кои то н ямат доход и/и ли ли чно им у щество, което да им осигурява лично участие
в здравноосигурителния процес по реда на
Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2007 г. за определяне на условията и реда
за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лица, които нямат доход
и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес – за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ.
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2. „Завършена клинична пътека“ е:
а) за хирургична/интервенционална КП –
когато e извършенa основната хирургическа/
интервенционална процедура; спазен е задължителният минимален болничен престой,
посочен в съответната КП, и са извършени
задължителните диагностични процедури, с
които се отчита хирургичната пътека, като
вид, брой и последователност на извършване, доказващи окончателната диагноза при
дехоспита лизаци я, както и предвидените
следоперативни грижи;
б) за терапевтична КП – когато са извършени основни диагностични и терапевтични
процедури, заложени в нея, и е спазен задължителният минимален болничен престой,
посочен в съответната КП.
3. „Повторно нарушение“ е второ и следващо
нарушение, извършено от лекар от лечебно
заведение – ИМП, за което на нарушителя
е била наложена и влязла в сила санкция за
същия вид нарушение в рамките на действие
на НРД.
4. „Маловажни случаи“ по смисъла на
чл. 394, ал. 4 са:
4.1. За извънболнична медицинска помощ:
а) липса на подпис или печат на ОПЛ/
специалист в амбулаторния лист или в спецификацията/индивидуалния месечен отчет
на лекаря;
б) липса на някои от посочените в приложение № 10 консумативи – за изпълнителите
на ПИМП;
в) липса на някои от посочените в приложение № 11 консумативи за извършване на
общомедицински дейности – за изпълнителите
на СИМП.
4.2. За болнична медицинска помощ:
а) липса на подпис на декурзус от лекуващ
лекар;
б) липса на декурзус в почивни дни на
нетежко болни;
в) технически грешки в медицинската документация;
г) липса на печат върху епикризата.
5. Официалният интернет портал на НЗОК
е: www.nhif.bg.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
1.04.2017 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична медицинска помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 април 2017 г. – за изпълнителите
на ПИМП;
2. от 1 април 2017 г., при условие че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор е работил по договор с
НЗОК за оказване на същия вид медицинска
помощ и че новият договор се подпише в
срока по чл. 22;
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3. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят по т. 2 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК до
31 март 2017 г. – за новата по вид дейност;
4. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. Договорите с изпълнители на болнична
помощ влизат в сила, както следва:
1. от 1 април 2017 г., при условие че съответният изпълнител до момента на сключване
на новия договор е работил по договор с НЗОК
за оказване на същия вид медицинска помощ;
2. от датата на подписване на договора, при
условие че изпълнителят е договорил дейност
(КП, КПр и Апр), която не е извършвал по
договор с НЗОК до 1 април 2017 г.;
3. от датата на подписване на договора, в
случай че изпълнителят до момента на сключване на договора не е работил по договор с
НЗОК.
§ 5. Договорите с изпълнителите на комплексно диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
кожно-венерически и психични заболявания
влизат в сила от 1 април 2017 г.
§ 6. (1) В случай че лечебно заведение за
извънболнична помощ/здравно заведение не
сключи договор с НЗОК при тези условия, за
извършената от него дейност от 1 април 2017 г.
до датата на отказа се подписва срочен договор.
(2) В случай че лечебно заведение за болнична помощ не сключи договор с НЗОК при
тези условия, за извършената от него дейност
от датата на влизане в сила на НРД до датата
на отказа се заплаща.
§ 7. В изпълнение на § 10 ЗБНЗОК за 2017 г.
директорът на РЗОК отказва сключване на
договори и допълнителни споразумения за
съответните дейности с лечебните заведения
през 2017 г., които след 31 декември 2016 г. са
получили за първи път разрешение за дейност
по чл. 48, ал. 1 ЗЛЗ, както и с лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са
включени нови дейности след 31 декември
2016 г.
§ 8. При осигурена техническа възможност
от страна на НЗОК заявлението и документите
за сключване на договори по чл. 119 могат да
се подават по електронен път през портала
на НЗОК.
§ 9. Дейностите в извънболничната и болничната помощ, назначени по реда на НРД за
медицинските дейности за 2015 г. и Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9
и чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК и започнати
преди 1 април 2017 г., се извършват по реда
на НРД за медицинските дейности за 2015 г.
и Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г.
по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на
НЗОК и се заплащат при условията и по реда
на този НРД.
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§ 10. Всички образци на първични медицински документи, приети с Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и
чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК, се прилагат
до издаването на нови такива.
§ 11. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.03.2017 г. през периода
на действие на предходния индивидуален
договор с изпълнител на медицинска помощ,
се прилагат глобите и санкциите, предвидени
за съответното нарушение в ЗЗО и Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54,
ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 ЗЗО на НС на НЗОК,
като се спазва процедурата за осъществяване
на контрол по ЗЗО и този НРД.
§ 12. При необходимост от промяна на
бизнес правилата в хода на изпълнение на
финансовата година корекциите във формата
на XML файл се извършват в срок един месец. Новият формат на отчетния файл влиза
в сила един месец след публикуването му на
интернет страницата на НЗОК.
§ 13. Директорите на РЗОК осъществяват
ежедневен мониторинг на лечебните заведения,
договорни партньори на НЗОК, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 14. (1) Отчетните финансови документи по
чл. 207, ал. 1 на хартиен носител се подават от
изпълнителите на извънболнична медицинска
помощ до 30.09.2017 г.
(2) Отчетните финансови документи по
чл. 245, ал. 1 на хартиен носител се подават
от изпълнителите на КДН до 30.09.2017 г.
§ 15. При осигурена техническа възможност
първичните медицински документи – „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗНЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 3А) и „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), се отчитат
електронно и не се предоставят в РЗОК. В
тези случаи същите на хартиен носител се
съхраняват в лечебните заведения – изпълнители на СИМП.
§ 16. (1) При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК:
1. ИМП имат достъп с електронен подпис
чрез web услуги и справки до „Регистър протоколи 1А/В/С“ с информация за издадените
на ЗОЛ протоколи от комисиите за експертизи
в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
2. Специалистът по профила на заболяването, работещ по договор с НЗОК в извънболничната помощ, или лекар, член на специализирана
комисия в ЛЗ за БМП, изпраща през портала
на НЗОК досие на ЗОЛ в електронен вариант
на необходимата медицинска документация,
включена в утвърдените изисквания. Хартиен
вариант на досието се съхранява при специалиста или специализираната комисия и е
обект на контрол.
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(2) След осигуряване на техническата възможност по ал. 1, т. 1 отпада задължението
на ОПЛ да съхранява протоколи 1А/В/С на
хартиен носител.
(3) Електронните услуги по ал. 1 се предоставят на портала на НЗОК.
§ 17. Протоколите по чл. 53 и рецептурните
бланки се попълват в електронен вариант,
след което се разпечатват, подписват и подпечатват от съответния специалист/специализирана комисия, назначил/а терапията, респ.
лекаря, предписал лекарствените продукти.
До 30.09.2017 г. се допуска протоколите и
рецептурните бланки да се попълват ясно и
четливо на ръка.
§ 18. При осигурена техническа възможност
ИМП ежедневно подават към интегрираната
информационна система на НЗОК информация относно предписаните по международно
непатентно наименование или фармакопейно
наименование на лекарственото им вещество
лекарствените продукти, определени в Позитивния лекарствен списък като напълно заплащани в полза на ЗОЛ, по реда на Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти.
§ 19. При осигурена техническа възможност
изпълнителите на КДН подават електронните
си отчети, съдържащи извършената медицинска дейност и финансово-отчетните документи,
през портала на НЗОК.
§ 20. При осигурена техническа възможност
от 1.01.2018 г. започва отчитането на резултатите от МДИ (включително интерпретация
на резултатите или референтните стойности)
през портала на НЗОК.
§ 21. Във връзка с влизането в сила на
Австралийска класификация на медицинските
процедури (АКМП – Българска ревизия) от
1.01.2018 г. извършените дейности и изследвания в периода от 1.01.2018 г. до 31.03.2018 г. се
отчитат от ИМП по АКМП и 9КМ.
§ 22. В 10-дневен срок от подписване на
този НРД БЛС представя писмено становище
до НЗОК по Правилата по чл. 3, ал. 3 и чл. 4,
ал. 4 ЗБНЗОК за 2017 г.
§ 23. Националната здравноосигурителна
каса може да договаря по реда на Закона за
обществените поръчки и да заплаща в полза
на лечебните заведения за болнична помощ
лекарствени продукти по чл. 45, ал. 18 ЗЗО,
приложени от изпълнители на БМП при лечение на ЗОЛ в изпълнение на договор по
чл. 59, ал. 1 ЗЗО.
§ 24. (1) В тримесечен срок от подписването
на НРД за 2017 г. управителят на НЗОК и председателят на управителния съвет на БЛС дават
указания за поетапно въвеждане в лечебните
заведения – изпълнители на болнична помощ,
на персонифициран аналитичен документ за
остойностяване лечението на ЗОЛ.
(2) При осигурена техническа възможност
и след провеждане на тримесечен тест в пи-
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лотни изпълнители на БМП НЗОК изисква
от същите издаването на документ, съдържащ
информация за извършените дейности и персоналните разходи за пациентите, изработен
съгласно обявени изисквания и стандарти за
подаване на информация, публикувани на
официалната интернет страница на НЗОК. В
електронен вид този документ се подава и към
РЗОК. Изискванията за изготвяне на документа
и стандартите за подаване на информацията
към НЗОК се обявяват от НЗОК в срок не
по-малко от 2 месеца от въвеждането му.
§ 25. Цените на КП/КПр/АПр по настоящия НРД не се променят спрямо цените от
предходната година, освен допълнителните
дейности, императивно предвидени в Наредба
№ 2, и на тези, при които има несъответствие.
§ 26. Този рамков договор се сключва на
основание чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
§ 27. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора, обнародват се в притурка
към „Държавен вестник“ и се публикуват на
официалната интернет страница на НЗОК:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 3 „Първични медицински
документи“;
приложение № 4 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“;
приложение № 5 „Финансови документи“;
приложение № 6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка
на хронично болния“;
приложение № 7 „Кодове на заболяванията
по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4
ЗЗО, и кодове на специалности на лекари,
назначаващи терапия“;
приложение № 8 „Образец на „Изисквания
на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания
и групи лекарства“;
приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани
от ОПЛ“;
приложение № 10 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“;
приложение № 11 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения за
оказване на специализирана извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 12 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО“;
приложение № 13 „Дейности на ОПЛ по
имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ
над 18 години, формиране на групи от лица с
рискови фактори за развитие на заболяване при
ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности
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при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за
развитие на заболяване и програма „Майчино
здравеопазване“;
приложение № 14 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани
от лекар специалист“;
приложение № 15 „Дейности на лекаря
специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист
по „Акушерство и гинекология“ по програма
„Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години
с рискови фактори за развитие на заболяване“;
приложение № 16 „Клинични пътеки“;
приложение № 17 „Документи за сключване
на договор за оказване на болнична помощ“;
приложение № 18 „Амбулаторни процедури“;
приложение № 19 „Клинични процедури“;
приложение № 21 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове
за кожно-венерически заболявания“;
приложение № 22 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
психични заболявания и центрове за психично
здраве“;
приложение № 24 „Различни диагностични
процедури по МКБ 9 – КМ“.
Настоящият договор и приложенията към
него се подписаха на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за:
НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването
и „Държавен вестник“.
Един екзем п л я р о т п ри ложение № 16
„Клинични пътеки“ се подписа на хартиен
носител, а останалите три екземпляра – за
НЗОК, БЛС и Министерството на здравеопазването, се подписаха на електронен носител
с електронен подпис.
За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател на
на НЗОК:
УС на БЛС:
Д-р Михаил Христов
Д-р Венцислав Грозев
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:				
Бойко Атанасов 
Проф. д-р Огнян Хаджийски
Любомир Гайдов
Д-р Галинка Павлова
Стоян Стоянов
Д-р Юлиан Йорданов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев	
Проф. д-р Борислав Китов
Боян Бойчев
Проф. д-р Николай Габровски
Проф. д-р Красимир Гигов
Д-р Дафина Тачова
Пламен Таушанов
Д-р Ивелин Йоцов

Д-р Иван Маджаров
Управител на НЗОК:
Д-р Глинка Комитов

Министър на
здравеопазването:
Д-р Илко Семерджиев
1993
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2010 г., бр. 2 от 2012 г. и бр. 81 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 37б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При прилагане на методи, позволяващи
използване на цялото количество лекарствен
продукт по чл. 37а от първичната опаковка, се
допуска дейностите по ал. 1 да се извършват в
деня на пълното изчерпване на лекарствения
продукт от първичната опаковка при спазване на одобрения в кратката характеристика
на лекарствения продукт срок на годност и
Правилата за добра фармацевтична практика.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 37в, ал. 3 числото „2“ се заменя
с „3“.
§ 3. В наименованието на приложение № 15
към чл. 37б, ал. 2 числото „2“ се заменя с „3“.
Министър:
Илко Семерджиев
1947

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.365(93) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за
Международната морска организация относно
функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана
по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за
изменение на Приложението към Конвенцията,
с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на деветдесет и третата си
сесия измененията към конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII
(б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi)
(2) (бб) от Конвенцията, че измененията се
считат за приети на 1 юли 2015 г., освен ако
преди тази дата повече от една трета от Дого-
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варящите се правителства по Конвенцията или
Договарящите се правителства, чиито обединен
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски
флот, не са изразили своите възражения срещу
поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства да
имат предвид, че в съответствие с член VIII (б)
(vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в
сила на 1 януари 2016 г. с тяхното приемане в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да
изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се
в Приложението, на всички Договарящи се
правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде
копия на тази резолюция и нейното Приложение
на Членовете на Организацията, които не са
Договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА ІІ-1
К О Н С Т Р У К Ц И Я – У С Т Р О Й С Т В О , Д Е Л Е Н Е Н А О Т С Е Ц И
И У С Т О Й Ч И В О С Т , М А Ш И Н И
И М Е Х А Н И З М И И Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И
У Р Е Д Б И
ЧАСТ С
МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
Правило 29 – Рулево устройство
1. В края на параграф 3.2 се добавя следният текст:
„Когато не е възможно да се докаже съответствие с това изискване по време на ходови
изпитания на кораба при максимално експлоатационно газене и движение напред със
скорост, съответстваща на броя на максималните постоянни обороти на главния двигател
и максималния проектен тангаж, кораби, независимо от датата на построяването им, могат
да докажат съответствие с това изискване по
един от следните начини:
1. по време на ходови изпитания корабът е
на равен кил и перото на руля е изцяло
потопено при движение напред със скорост,
съответстваща на броя на максималните
постоянни обороти на главния двигател и
максималния проектен тангаж; или
2. когато не може да се постигне пълно потапяне на перото на руля по време на ходови
изпитания на кораба, се изчислява подходяща
скорост напред, като се използва площта на
потопеното перо на руля в натовареното състояние, предложено за ходовите изпитания.
Изчислената скорост напред трябва да води
до прилагането на сила и предаването на въртящ момент на основното рулево устройство,
които да са поне толкова големи, колкото
ако изпитанията на кораба се извършваха
при максимално експлоатационно газене и
движение напред със скорост, съответстваща
на броя на максималните постоянни обороти на главния двигател и максималния
проектен тангаж; или
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3. п риложената сила и предаваният въртящ
момент на руля в натоварено състояние при
ходовите изпитания са предвидени и екстраполирани надеждно за условия на пълно
натоварване. Скоростта на кораба трябва
да съответства на броя на максималните
постоянни обороти на главния двигател и
максималния проектен тангаж на витлото.“
2. Д умата „и“ в края на параграф 4.2 се заличава
и се добавя следният текст:
„Когато не е възможно да се докаже съответствие с това изискване по време на ходови
изпитания на кораба при максимално експлоатационно газене и скорост на преден ход на
кораба, съответстваща на броя на максималните постоянни обороти на главния двигател
и максимална стъпка на винта или 7 възела,
която стойност е по-голяма, кораби, независимо
от датата на построяването им, включително
тези, построени преди 1 януари 2009 г., могат
да докажат съответствие с това изискване по
един от следните методи:
1. по време на ходови изпитания корабът е на
равен кил и перото на руля е изцяло потопено при скорост на преден ход на кораба,
съответстваща на броя на максималните
постоянни обороти на главния двигател и
максималния проектен тангаж или 7 възела,
която стойност е по-голяма; или
2. когато не може да се постигне пълно потапяне на перото на руля по време на ходови
изпитания на кораба, се изчислява подходяща
скорост напред, като се използва площта на
потопеното перо на руля в натовареното състояние, предложено за ходовите изпитания.
Изчислената скорост напред трябва да води
до прилагането на сила и предаването на
въртящ момент на спомагателното рулево
устройство, които да са поне толкова големи,
колкото, ако изпитанията на кораба се извършваха при максимално експлоатационно
газене и движение напред с половината от
скоростта, съответстваща на броя на максималните постоянни обороти на главния
двигател и максималния проектен тангаж
или 7 възела, която стойност е по-голяма; или
3. п риложената сила и предаваният въртящ
момент на руля в натоварено състояние
при ходовите изпитания са предвидени и
екстраполирани надеждно за условия на
пълно натоварване; и.“
ГЛАВА ІІ-2
КОНС Т Р У К Ц И Я – П Р О Т И В О ПОЖ АРНА ЗАЩИТА, ОТКРИВАН Е И Г А С Е Н Е Н А П О Ж А Р И
ЧАСТ А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1 – Приложно поле
3. С ледните три нови параграфа се добавят след
параграф 2.5:
„ 2.6 Кораби, превозващи моторни превозни
средства, построени преди 1 януари 2016 г.,
включително тези, построени преди 1 юли
2012 г., трябва да спазват разпоредбите на параграф 2.2 от правило 20-1, прието с Резолюция
MSC.365(93).
2 .7 Танкери, построени преди 1 януари 2016 г.,
включително тези, построени преди 1 юли
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2012 г., трябва да спазват разпоредбите на правило 16.3.3, с изключение на 16.3.3.3.
2 .8 Правила 4.5.5.1.1 и 4.5.5.1.3 се отнасят за
кораби, построени на или след 1 януари 2002 г.,
но преди 1 януари 2016 г., а правило 4.5.5.2.1
се отнася за всички кораби, построени преди
1 януари 2016 г.“
Правило 3 – Определения
4. С ледните три нови параграфа се добавят след
параграф 53:
„ 54. За целите на прилагането на правило 9.7,
прието с Резолюция MSC.365(93), с поправките
и измененията, противопожарна клапа е устройство, монтирано във вентилационен канал,
което при нормални условия остава отворено,
позволявайки приток на въздух в канала, а
в случай на пожар се затваря, като по този
начин спира притока на въздух и ограничава
разпространението на огъня. Използването на
горепосоченото определение може да е свързано
със следните термини:
1. а втоматична противопожарна клапа е
противопожарна клапа, която се затваря
сама при наличието на пожар;
2. ръчна противопожарна клапа е противопожарна клапа, която се отваря и затваря
ръчно от членовете на екипажа; и
3. дистанционно задвижвана противопожарна
клапа е противопожарна клапа, която се
затваря от членовете на екипажа с помощта
на дистанционно управление, намиращо се
на разстояние от противопожарната клапа.
55. За целите на прилагането на правило 9.7,
прието с Резолюция MSC.365(93), с поправките
и измененията, противодимна клапа е устройство, монтирано във вентилационен канал,
което при нормални условия остава отворено,
позволявайки приток на въздух в канала, а в
случай на пожар се затваря, като по този начин
спира притока на въздух и ограничава разпространението на дима и горещите газове. Не се
очаква противодимната клапа да допринася за
непроницаемостта на стандартна огнеупорна
разделителна повърхност, през която преминава
вентилационният канал. Използването на горепосоченото определение може да е свързано
със следните термини:
1. автоматична противодимна клапа е противодимна клапа, която се затваря сама
при възникването на дим и горещи газове;
2. ръчна противодимна клапа е противодимна
клапа, която се отваря и затваря ръчно от
членовете на екипажа; и
3. дистанционно задвижвана противодимна
клапа е противодимна клапа, която се затваря от членовете на екипажа с помощта
на дистанционно управление, намиращо се
на разстояние от противодимната клапа.
56. Кораб за превоз на моторни превозни средства
е товарен кораб с многопалубни ро-ро помещения, проектиран за превоз на празни
автомобили и камиони като товар.“
ЧАСТ В
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ И
ЕКСПЛОЗИИ
Правило 4 – Вероятност за възпламеняване
5. Параграф 5.5 се заменя със следния:
„5.5 Системи за инертен газ
5.5.1 Приложение
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5 .5.1.1 На танкери с дедуейт 20 000 тона и поголям, построени на или след 1 юли 2002 г., но
преди 1 януари 2016 г., защитата на товарните
танкове трябва да се осигурява с помощта на
стационарна система за инертен газ в съответствие с изискванията на Кодекса за системите
за пожарна безопасност, приет с Резолюция
MSC.98(73), като по изключение Администрацията може да разреши използване на други
еквивалентни системи или уредби, описани в
параграф 5.5.4.
5.5.1.2 На танкери с дедуейт 8000 тона и поголям, построени на или след 1 януари 2016 г.,
по време на превоз на товари, описани в правила 1.6.1 или 1.6.2, защитата на товарните
танкове трябва да се осигурява с помощта на
стационарна система за инертен газ в съответствие с изискванията на Кодекса за системите
за пожарна безопасност, приет с Резолюция
MSC.98(73), като по изключение Администрацията може да разреши използване на други
еквивалентни системи или уредби, описани в
параграф 5.5.4.
5.5.1.3 Танкерите, на които почистването на
товарните танкове се осъществява посредством измиване на суровия нефт, трябва да
бъдат оборудвани със система за инертен газ
в съответствие с разпоредбите на Кодекса за
системите за пожарна безопасност и стационарни машини за измиване на танковете.
Системите за инертен газ обаче, оборудвани на
танкери, построени на или след 1 юли 2002 г.,
но преди 1 януари 2016 г., трябва да бъдат в
съответствие с изискванията на Кодекса за
системите за пожарна безопасност, приет с
Резолюция MSC.98(73).
5.5.1.4 Танкерите, които трябва да бъдат оборудвани със система за инертен газ, трябва да
отговарят на следните условия:
1. п ространствата в двойния корпус трябва
да бъдат оборудвани с подходящи съединения за подаване на инертен газ;
2. когато пространства в корпуса са свързани
към стационарна система за разпределение
на инертен газ, трябва да бъдат предвидени средства за предотвратяване на течове
на въглеводородни газове от товарните
танкове в пространства в двойния корпус
чрез тази система; и
3. когато такива пространства не са постоянно свързани към стационарна система
за разпределение на инертен газ, трябва
да бъдат предвидени съответни средства,
позволяващи тяхното свързване към магистралата на инертния газ.
5.5.2 Системи за инертен газ на танкери-химикаловози и газовози
5.5.2.1 Изискванията към системите за инертен
газ, съдържащи се в Кодекса за системите за
пожарна безопасност, могат да не се прилагат
за танкери-химикаловози, построени преди 1
януари 2016 г., включително тези, построени
преди 1 юли 2012 г., и всички газовози:
1. п ревозващи товари, посочени в правило
1.6.1, при условие че те отговарят на
изискванията към системите за инертен газ
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на танкери-химикаловози, установени от
Администрацията въз основа на ръководство, разработено от Организацията*; или
*Вж. Правилата относно системи за инертен газ на
танкери-химикаловози, приети от Организацията с
Резолюция А.567(14), и Corr.1.
2. п ревозващи възпламеними товари, различни от суров нефт или нефтопродукти
като например товари, изброени в глави 17
и 18 на Международния кодекс за превоз
на химикали в насипно състояние, при
условие че вместимостта на танковете,
използвани за техния превоз, не надвишава
3000 m 3 и производителността на всяка от
дюзите на машините за миене на танкове
не надвишава 17,5 m 3/h, а общата производителност на машините, използвани в
даден товарен танк в който и да е момент
от време, не надвишава 110 m 3/h.
5.5.3 Общи изисквания към системите за
инертен газ
5.5.3.1 Системата за инертен газ трябва да осигурява инертизация, продухване и дегазация
на празни танкове и поддържане в товарните
танкове на атмосфера с необходимото съдържание на кислород.
5.5.3.2 Танкерите, оборудвани със стационарна
система за инертен газ, трябва да бъдат снабдени
със затворена система за измерване на улидж.
5.5.4 Изисквания към еквивалентни системи
5.5.4.1 Имайки предвид устройството и оборудването на кораба, Администрацията може
да разреши използване на други стационарни
системи или уредби в съответствие с правило
I/5 и параграф 5.5.4.3.
5.5.4.2 За танкери с дедуейт 8000 тона и поголям, но по-малък от 20 000 тона, построени
на или след 1 януари 2016 г., във връзка със
стационарните системи или уредби, упоменати
в параграф 5.5.4.1, Администрацията може да
разреши използване на други еквивалентни
системи или уредби в съответствие с правило
I/5 и параграф 5.5.4.3.
5.5.4.3 Еквивалентните системи или уредби
трябва:
1. да осигуряват предотвратяване на опасно натрупване на взривоопасни смеси в
неповредени товарни танкове по време
на нормалната експлоатация на кораба
при извършване на преход под баласт и
по време на извършване на необходими
операции в танковете; и
2. да имат конструкция, свеждаща до минимум опасността от възпламеняване
вследствие на образуване на статично
електричество от самата система.“

ЧАСТ С
ПОТИСКАНЕ НА ПОЖАРИ
Правило 9 – Задържане разпространението на
пожар
6. Параграф 7 се заменя със следния:
„7. Вентилационни системи
(Настоящият параграф се отнася за кораби,
построени на или след 1 януари 2016 г.)
7.1 Общи положения
7.1.1 Вентилационните канали, включително
тези с единични и двойни стени, трябва да
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са изработени от стомана или еквивалентен
материал с изключение на късите гъвкави
връзки, които не са по-дълги от 600 mm, които
се използват за свързване на вентилаторите
към вентилационните канали в помещения с
климатични инсталации. Освен ако изрично
е указано друго в параграф 7.1.6, всеки друг
материал, използван при изграждането на
вентилационни канали, включително изолацията, трябва също да бъде незапалим. Не е
необходимо обаче по-късите канали, които
обикновено не са по-дълги от 2 m и имат
свободно напречно сечение* не по-голямо
от 0,02 m 2 , да са изработени от стомана или
еквивалентен материал, при условие че са
изпълнени следните изисквания:
1. к аналите се изработват от незапалим
материал, който може да бъде покрит
от вътрешната или външната страна с
мембрани, ограничаващи разпространението на пламъка и във всички случаи
с топлина на изгаряне**, по-малка от
45 MJ/m 2 от повърхността им за използваната дебелина;
*Понятието свободно напречно сечение означава,
дори в случая на предварително изолирани канали, площта, изчислена на базата на вътрешния
диаметър на канала без изолацията.
** Вж. Препоръките, публикувани от Международната организация по стандартизация, в частност
публикация ISO 1716:2002, Изпитвания за реакция
на огън на строителни продукти – Определяне на
топлината на изгаряне.
2. к аналите се използват само в края на
вентилационната система; и
3. к аналите не трябва да са разположени
на разстояние, по-малко от 600 mm,
измерено по тяхното протежение, от
отвор в преграда клас „А“ или клас „В“,
включително при непрекъснати тавани
клас „В“.
7.1.2 Следните елементи подлежат на изпитване съгласно Кодекса с процедури за
противопожарно изпитване:
1. п ротивопожарните клапи, включително
съответните им устройства за управление.
Такова изпитване обаче не се изисква за
противопожарни клапи, които се намират в долния край на канала в изходящи
вентилационни канали на камбузите,
които трябва да бъдат от стомана и
трябва да могат да спират въздушния
приток в канала; и
2. к аналите, преминаващи през прегради
клас „А“. Такова изпитване обаче не се
изисква, когато към вентилационните
канали директно са свързани стоманени
ръкави посредством нитови или винтови
фланци или чрез заварка.

7 .1.3 Противопожарните клапи трябва да са
леснодостъпни. В случай че са разположени
зад тавани или облицовки, тези тавани или
облицовки се оборудват с отвор за извършване
на проверки, на който е маркиран идентификационният номер на съответната противопожарна клапа. Идентификационният номер
на противопожарната клапа се маркира и на
всяко дистанционно устройство.

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

7 .1.4 Вентилационните канали трябва да са
снабдени с отвори за проверка и почистване. Отворите се разполагат в близост до
противопожарни клапи.
7.1.5 Входните и изходните отвори на вентилационните системи трябва да могат да се
затварят от външната страна на помещенията,
в които осигуряват вентилация. Затварящите
механизми трябва да са лесно достъпни, да
имат ясна и трайна маркировка, която да
указва и работното положение на механизма
за затваряне.
7.1.6 Не се допуска наличието на запалими
уплътнения във фланцови връзки на вентилационни канали на разстояние, по-малко
от 600 mm, от отвори в преграда клас „А“
или клас „В“, и в канали, чиято конструкция
се изисква да бъде от клас „А“.
7.1.7 Не се допуска наличието на вентилационни отвори или канали за стабилизиране
на въздуха между две вътрешни пространства освен в случаите, разрешени съгласно
параграфи 4.1.2.1 и 4.2.3.
7.2 Разположение на каналите
7.2.1 Вентилационните системи за машинни
помещения категория „А“, помещения за
авт омоби ли, ро -ро помещени я, камбузи,
помещения специална категория и товарните
помещения обикновено са отделени едно от
друго и от вентилационните системи, обслужващи други помещения, с изключение
на това, че вентилационните системи на
камбузи на товарни кораби с бруто тонаж,
по-малък от 4000 тона, и на пътнически кораби, превозващи не повече от 36 пътници,
не е необходимо да бъдат напълно отделени
от другите вентилационни системи, а могат да се обслужват от отделни канали от
вентилационното съоръжение, обслужващо
друго помещение. Във всички слу чаи на
вентилационните канали в камбузи се монтира автоматична противопожарна клапа в
близост до вентилационното съоръжение.
7.2.2 Вентилационните канали за машинни
помещения категория „А“, помещения за
автомобили, ро-ро помещения, камбузи или
помещения специална категория не трябва
да преминават през жилищни помещения,
служебни помещения или постове за управление, освен ако не отговарят на изискванията
на параграф 7.2.4.
7.2.3 Вентилационните канали за жилищни
помещения, служебни помещения или постове за управление не трябва да преминават
през машинни помещения категория „А“,
помещения за автомобили, ро-ро помещения,
камбузи или помещения специална категория, освен ако не отговарят на изискванията
на параграф 7.2.4.
7.2.4 Съгласно изискванията на параграфи
7.2.2 и 7.2.3 каналите трябва да бъдат или:
1. и з раб о т ен и о т с т ома н а с де б е л и н а
най-малко 3 mm за каналите със свободно напречно сечение, по-малко от
0,075 m 2 , най-малко 4 mm за каналите
със свободно напречно сечение между
0,075 m 2 и 0,45 m 2 , и най-малко 5 mm
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за кана ли те със свободно нап речно
сечение, по-голямо от 0,45 m 2 ;
2. к аналите са с подходящи подпори и
закрепване;
3. к аналите са снабдени с автоматични
противопожарни к лапи в близост до
преградите, през които преминават; и
4. к аналите са с изолация к лас „А-60“
от ст раната на помещени я та, кои то
обслужват, до точка на разстояние наймалко 5 m след всяка противопожарна
клапа;
или
1. к аналите са изработени от стомана в
съответствие с изискванията на параграфи 7.2.4.1.1 и 7.2.4.1.2; и
2. к аналите са с изолация к лас „А-60“
във вси ч к и помещен и я, п рез кои т о
преминават, с изключение на случаите,
когато преминават през помещения от
категории (9) или (10), определени в
параграф 2.2.3.2.2.
7.2.5 За целите на параграфи 7.2.4.1.4 и 7.2.4.2.2
каналите се изолират по цялата външна повърхност по тяхното сечение. Канали, които
са външни, но са в близост до определено
пространство и имат една или повече общи
повърхности с него, се считат за преминаващи през определеното пространство и се
изолират по повърхността, която е обща с
пространството, на разстояние 450 mm от
канала*.
*Схеми на тези разположения се съдържат в Единните тълкувания в глава II-2 на Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот на
море (SOLAS) (MSC.1/Circ.1276).
7.2.6 Когато е необходимо вентилационният канал да преминава през прегради на
гла вна вер т ика л на зона, непосредс т вено
до п р ег ра дат а с е мон т и ра а в т омат и ч на
противопожарна клапа. Тя трябва да може
да се затваря и ръчно от всяка страна на
преградата. Мястото, от което се управлява
клапата, трябва да е леснодостъпно и да е
обозначено ясно и забележ имо. Кана лът
между преградата и клапата се изработва
о т с т ома на в с ъо т ве т с т вие с пара г рафи
7.2.4.1.1 и 7.2.4.1.2 и се изолира поне до същата степен на противопожарна цялост като
тази на преградата, през която преминава.
К лапата се оборудва поне от едната страна
на преградата с индикаторно устройство,
което ясно указва работното є положение.
7.3 Де та й л и о т носно п ро т и вопож арн и т е
клапи и преминаването на тръби
7.3.1 Тръбите, преминаващи през прегради
клас „А“, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. к огато канал с тънко галванично покритие и свободно напречно сечение,
равно на или по-малко от 0,02 m 2, преминава през прегради клас „А“, отворът
му се облицова с ръкави от стоманена
ламарина с дебелина най-малко 3 mm
и дължина най-малко 200 mm, за предпочитане разделени на две части от по
100 mm от всяка страна на преградата
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или в случая на палуби, изцяло лежащи
върху долната част на палубата, през
която преминават;
2. к огато вентилационни канали със свободно напречно сечение, по-голямо от
0,02 m 2 , но не по-голямо от 0,075 m 2 ,
преминават през прегради к лас „А“,
отворите им се облицоват с ръкави от
стоманена ламарина. Каналите и ръкавите трябва да са с дебелина най-малко
3 mm и дължина поне 900 mm. При преминаването през вертикални прегради
е препоръчително тази дължина да бъде
разделена на по 450 mm от всяка страна
на вертикалната преграда. Тези канали
или ръкавите, които ги обхващат, трябва да са с противопожарна изолация.
Изолацията трябва да е най-малко със
същата пожароустойчивост като тази
на преградата, през която преминава
каналът; и
3. в сички канали със свободно напречно
сечение, по-голямо от 0,075 m 2 , които
преминават през прегради клас „А“, се
оборудват с автоматични противопожарни клапи. Всяка противопожарна клапа
се монтира в близост до преградата, през
която преминава канал, като каналът
между клапата и преградата, през която
преминава, сe изработва от стомана
в съответствие с параг рафи 7.2.4.2.1
и 7.2.4.2.2. Противопожарните к лапи
действат автоматично, но трябва също
така да могат да се затварят и ръчно от
двете страни на преградата. К лапите
се оборудват с индикатор, който ясно
да показва работното положение на
клапата. Противопожарни клапи не се
изискват обаче, когато каналите преминават през помещения, заобиколени от
прегради клас „А“, без да обслужват тези
помещения, при условие че каналите
са със същата пожароустойчивост като
прег ра дите, през които преминават.
Канал със свободно напречно сечение,
по-голямо от 0,075 m 2 , не може да се
разделя на по-малки канали при преминаването през прегради клас „А“, които
след това преминаване да се съединят
с п род ъ л жението на п ървонача лни я
канал с цел да се избегне монтирането
на клапата, изисквана съгласно настоящата разпоредба.
7.3.2 Вентилационни канали със свободно
напречно сечение, по-гол ямо от 0,02 m 2 ,
преминаващи през прегради клас „В“, се
облицоват с ръкави от стоманена ламарина
с дължина 900 mm, разделена на две части
от по 450 mm от всяка страна на преградата,
освен ако каналът не е от стомана в частта
на тази дължина.
7.3.3 Трябва да е възможно ръчното управление на всички противопожарни к лапи.
К лапите трябва да са оборудвани с механично устройство за пряко задействане или
алтернативно с електрическо, хидравлично
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или пневматично управление за затваряне.
Трябва да е възможно управлението на всички
клапи и от двете страни на преградата. Автоматичните противопожарни клапи, включително тези, които могат да бъдат управлявани
дистанционно, трябва да са оборудвани с безотказен механизъм, който да затвори клапата
при пожар, дори в случай на прекъсване на
електрическото захранване или намаляване на
хидравличното или пневматичното налягане.
Трябва да е възможно дистанционно управляемите противопожарни клапи да бъдат ръчно
отваряни на място отново.
7.4 Вентилационни системи за пътнически
кораби, превозващи повече от 36 пътници
7.4.1 В допълнение към изискванията от параграфи 7.1, 7.2 и 7.3 вентилационните системи
на пътнически кораби, превозващи повече от
36 пътници, трябва да отговарят на следните
допълнителни изисквания:
7.4.2 Обикновено вентилаторите са разположени така, че каналите, достигащи различните
помещения, да останат в главната вертикална
зона.
7.4.3 Стълбищните клетки трябва да се вентилират и да се обслужват от отделна вентилационна система (за отвеждане на въздуха
от тях и подаване на свеж въздух), която не
обслужва никое друго пространство.
7.4.4 Канали независимо от тяхното сечение,
обслужващи повече от едно междупалубно
жилищно помещение, сервизно помещение или
пункт за управление, се оборудват в близост
до преминаването им през всяка палуба към
такива помещения с автоматична противодимна клапа, която също така трябва да може да
бъде затваряна ръчно от защитената палуба
над клапана. Когато един вентилатор обслужва
повече от едно междупалубно пространство
чрез отделни канали в главна вертикална
зона, като всеки от тях е предназначен за
отделно междупалубно пространство, всеки
канал трябва да е снабден с ръчно управляема
противодимна клапа, монтирана в близост до
вентилатора.
7.4.5 Вертикалните канали при необходимост
се изолират съгласно изискванията в таблици
9.1 и 9.2. Каналите се изолират съгласно изискванията за палубите между пространството,
което обслужват, и съответното пространство
според случая.
7.5 Изход я щ и вен т и ла ц ион н и к а на л и о т
камбузи
7.5.1 Изисквания за пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници
7.5.1.1 В допълнение към изискванията от
параграфи 7.1, 7.2 и 7.3 изходящите вентилационни канали от камбузите се изграждат в
съответствие с параграфи 7.2.4.2.1 и 7.2.4.2.2
и се изолират до стандартен клас „А-60“ във
всички жилищни помещения, сервизни помещения или пунктове за управление, през които
преминават. Освен това те се оборудват със:
1. уловител на мазнини, който лесно се снема
за почистване, освен ако не е предвидена
друга система за почистване на мазнини;
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2. п
 ротивопожарна клапа, разположена в
долната част на канала, при връзката
между канала и абсорбатора в камбуза,
която се управлява дистанционно и автоматично, и в допълнение, дистанционно управляема противопожарна клапа,
разположена в горния край на канала в
близост до неговия изход;
3. с тационарни средства за гасене на пожар
вътре във вентилационния канал*;
4. с редства за дистанционно спиране на изпускателните и нагнетателните вентилатори, за управление на противопожарните
клапи, упоменати в параграф 7.5.1.1.2,
и за управление на пожарогасителната
система, които се разполагат в близост до
входа на камбуза. Когато е инсталирана
многоканална система, се осигуряват
средства за дистанционно управление,
разположени на същото място, за затваряне на всички разклонения, излизащи в
същия главен канал, преди вкарването на
пожарогасително средство в системата; и
5. п одходящо разположени отвори за проверка и почистване, включително един,
разположен в близост до изпускателния
вентилатор, и един, монтиран в долния
край, където се натрупват мазнини.
7.5.1.2 Изходящите вентилационни канали от
готварско оборудване, инсталирано на открити
палуби, трябва да отговарят на изискванията
на параграф 7.5.1.1, според случая, когато
преминават през жилищни помещения или
помещения, в които се намират запалими
материали.
7.5.2 Изисквания за товарни и пътнически
кораби, превозващи не повече от 36 пътници
К огато изходящите канали от камбузи прем и на ват п рез ж и л и щ н и помещен и я и л и
помещения, в които се намират запалими
материали, те се изграждат в съответствие с
параграфи 7.2.4.1.1 и 7.2.4.1.2. Всеки изходящ
канал се оборудва със следното:
1. у ловител на мазнини, който лесно се
снема за почистване;
2. п ротивопожарна клапа, разположена в
долната част на канала, при връзката
между канала и абсорбатора в камбуза,
която се управлява дистанционно и автоматично, и в допълнение, дистанционно управляема противопожарна клапа,
разположена в горния край на канала в
близост до неговия изход;
3. с редства за спиране на изпускателните
и захранващите вентилатори, които се
задействат от кухнята; и
4. с тационарни средства за гасене на пожар
вътре във вентилационния канал*.
* Вж. Препоръките, публикувани от Международната организация по стандартизация, в частност
публикация ISO 15371:2009, Кораби и морски технологии – пожарогасителни системи, предназначени
за защита на фритюрниците и уредите за варене и
печене в камбузите.
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7 .6 Вентилационни помещения, обслужващи
машинни отделения категория „А“, в които
има двигатели с вътрешно горене
7.6.1 Ког ат о в ен т и л а ц ион но помещен ие
обсл у ж ва само такова съседно машинно
отделение и не е отделено от него чрез
противопожарна преграда, механизмите за
затваряне на вентилационни я кана л или
каналите, обслужващи машинното отделение, се разполагат извън вентилационното
помещение и машинното отделение.
7.6.2 Когато вентилационно помещение обслужва такова машинно отделение, както и
други помещения, и е отделено от машинното
отделение чрез преграда клас „A-0“, включително отворите, механизмите за затваряне
на вентилационния канал или каналите за
машинното отделение могат да бъдат разположени във вентилационното помещение.
7.7 Вентилационни системи за перални помещения на пътнически кораби, превозващи
повече от 36 пътници
И зходящите вентилационни канали от пералните и сушилните помещения от категория 13, определени в параграф 2.2.3.2.2,
се оборудват със:
1. ф илтри, които лесно се снемат за почистване;
2. п ротивопожарна к лапа, разположена
в долния край на канала, която се управлява автоматично и дистанционно;
3. м еханизми за дистанционно управление за спиране на изпускателните и
захранващите вентилатори от самото
помещение и задействане на противопожарната клапа, посочена в параграф
7.7.2; и
4. п одходящо разположени отвори за проверка и почистване.“
Правило 10 – Гасене на пожари
7. Параграф 1 се заменя със следния:
„1. Цел
1 .1 Целта на настоящото правило е ограничаването и бързото потушаване на пожари
на мястото на възникване, с изключение на
правило 1.2. За целта се изпълняват следните
функционални изисквания:
1. и нста лират се стационарни пожарогаси т елни сист еми, кат о се обръща
специално внимание на потенциала за
разрастване на пожара в защитените
места; и
2. о сигуряват се пожарогасителни средства, които се поддържат в постоянна
готовност.
1 .2 За отворените контейнерни хамбари* и
местата за подреждане на контейнери на
палубата на кораби, построени на или след
1 януари 2016 г., се осигуряват противопожарни средства с цел ограничаване на пожара в
помещението или района на възникването му
и охлаждане на съседните пространства, за
да се предотврати разпространението на огъня и съответни повреди на конструкцията.“
* За определението на това понятие вж. Практическо ръководство за контейнерни кораби с
отворени хамбари (MSC/Circ.608/Rev.1).
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8. В параграф 2.1.3 думите „различни от тези,
включени в параграф 7.3.2,“ се добавят между
думите „товарни кораби“ и „диаметърът“.
9. В параграф 2.2.4.1.2 думите „различни от тези,
включени в параграф 7.3.2,“ се добавят между
думите „товарни кораби“ и „необходимо“.
10. Следният нов параграф се добавя след параграф 7.2:
„7.3 Противопожарно оборудване на кораби, построени на или след 1 януари 2016 г.,
проектирани за превоз на контейнери на
или над откритата палуба.
7.3.1 В доп ъ л нен ие к ъм обору д ва не т о и
средст вата, изиск вани от параг рафи 1 и
2, кораби те т рябва да бъдат оборудвани
с най-малко един пробивен водоструйник
(тип „копие“).
7.3.1.1 Пробивният водоструйник (тип „копие“) се състои от тръба с остър накрайник,
който може да пробие стената на контейнер
и да впръска водна струя в затворено пространство (контейнер и т.н.), когато е свързан
към пожарната магистрала.
7.3.2 Кораби, проектирани за превоз на пет
или повече реда контейнери на или над
откритата палуба, са снабдени в допълнение към изискванията на параграф 7.3.1 с
подвижни лафетни струйници (монитори)**,
както следва:
** Вж. Насоките за устройството, оперативните
х ара к т ерис т и к и , и зп и т ва не т о и одо бр ен ие т о
на подви ж ни лафетни ст ру йници (монитори),
използвани за защита от пожар на палубните
пространства на кораби, проектирани и построени
за превоз на пет или повече реда от контейнери
на или над откритата палуба (MSC.1/Circ.1472).
1. к ораби с максимална широчина, помалка от 30 m: най-малко два подвижни
лафетни струйника; или
2. к ораби с максимална широчина 30 m
или по-голяма: най-малко четири подвижни лафетни струйника.
7.3.2.1 Лафетните струйници, всички необходими пожарни шлангове, пожарна арматура
и фитинги се поддържат готови за употреба
на места извън товарните помещения, за да
бъдат леснодостъпни в случай на пожар в
товарните отсеци.
7.3.2.2 Трябва да се осигури достатъчен брой
пожарни хидранти, така че:
1. в си ч к и на л и ч н и под ви ж н и лафе т н и
струйници да могат да работят едновременно, за да се получат ефективни
водни бариери пред и зад всеки бей от
контейнери;
2 . двете струи вода, изисквани от параграф
2.1.5.1, могат да се получат при налягането
съгласно изискванията на параграф 2.1.6; и
3. всеки от необходимите подвижни лафетни струйници да бъде свързан с отделен
пожарен хидрант при нужното налягане,
което да осигури струя до най-горния ред
контейнери, подредени на палубата.
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7 .3.2.3 Подвижните лафетни струйници могат
да бъдат свързани към пожарната магистрала, при условие че диаметърът на пожарната
магистрала е достат ъчен за ефективното
разпределение на максимално изисквания
дебит от двата струйника, функциониращи
едновременно, и двете струи вода от пожарните шлангове при необходимото налягане.
При превоз на опасни товари дебитът на
пожарните помпи и диаметърът на пожарната магистрала трябва също да отговарят
на изискванията на правило 19.3.1.5, доколкото са приложими за палубните товарни
пространства.
7.3.2.4 Оперативните характеристики на всеки
подвижен лафетен струйник се изпитват по
време на първоначалния преглед на борда
на кораба, за да се провери съответствието
им на изискванията на А дминистрацията.
Изпитването гарантира, че:
1. п одви ж ни ят лафетен стру йник може
безпроблемно да се монтира към корабната конструкция и да функционира
безопасно и ефективно; и
2. с труята на подвижния лафетен струйник
достига до най-горния ред контейнери,
като всички необходими струйници и
водните струи от шланговете се използват едновременно.“
ЧАСТ D
ЕВАКУАЦИЯ
Правило 13 – Пътища за евакуация
11. С ледните два нови параграфа се добавят
след параграф 4.1.4:
„ 4.1.5 Наклонени трапове и стълбища
Н а кораби, построени на или след 1 януари
2016 г., всички наклонени трапове/стълбища,
оборудвани в съответствие с параграф 4.1.1,
в машинните помещения, представляващи
част от или осигуряващи достъп до пътища
за евакуация, но разположени извън защитено
ограждение, са изработени от стомана. От
долната си страна такива трапове/стълбища
са изолирани от топлината или пламъците
със стоманена обшивка с цел предпазване
на преминаващия по тях екипаж по време
на евакуация.
4 .1.6 Евакуация от основни работни места
в машинните помещения
Н а кораби, построени на или след 1 януари
2016 г., се осигуряват два пътя за евакуация
от основни работни места в машинното помещение. Поне един от тях трябва да бъде
изцяло обезопасен срещу пожар, осигуряващ
достъп до безопасно място извън машинното
помещение.“
12. С ледните три нови параграфа се добавят
след параграф 4.2.3:
„4.2.4 Наклонени трапове и стълбища
Н а кораби, построени на или след 1 януари
2016 г., всички наклонени трапове/стълбища,
оборудвани в съответствие с параграф 4.1.1,
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в машинните помещения, представляващи
част от или осигуряващи достъп до пътища
за евакуация, но разположени извън защитено
ограждение, са изработени от стомана. От
долната си страна такива трапове/стълбища
са изолирани от топлината или пламъците
със стоманена обшивка с цел предпазване
на преминаващия по тях екипаж по време
на евакуация.
4 .2.5 Евакуация от машинни контролни зали
в машинните помещения категория „А“
Н а кораби, построени на или след 1 януари
2016 г., се осигуряват два пътя за евакуация
от основни работни места в машинното помещение. Поне един от тях трябва да бъде
изцяло обезопасен срещу пожар, осигуряващ
достъп до безопасно място извън машинното
помещение.
4 .2.6 Евакуация от основни работни места в
машинните помещения категория „А“
Н а кораби, построени на или след 1 януари
2016 г., се осигуряват два пътя за евакуация
от основни работни места в машинното помещение. Поне един от тях трябва да бъде
изцяло обезопасен срещу пожар, осигуряващ
достъп до безопасно място извън машинното
помещение.“
ЧАСТ Е
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ
Правило 16 – Операции
13. С ледният нов параграф се добавя след параграф 3.2:
„3.3 Операции със системите с инертен газ
3 .3.1 Системата с инертен газ на танкери
съгласно изискванията на правило 4.5.5.1
трябва да се използва с цел поддържане на
незапалима атмосфера в товарните танкове,
освен когато се налага дегазиране на тези
танкове.
3 .3.2 Независимо от изискванията на горния
параграф използването на инертен газ на
борда на химикаловози може да се осъществи
след натоварване на товарния танк, но преди
започване на разтоварването и ще продължи
да се използва до момента, когато товарният
танк е продухан от всички запалими пари
преди дегазирането. Съгласно това правило
само азотът е приемлив като инертен газ.
3 .3.3 Независимо от изискванията на параграф 1.2.2.2 разпоредбите на настоящия
параграф се прилагат само за танкери, построени на или след 1 януари 2016 г. Ако
съдържанието на кислород в инертния газ
надвишава по обем 5 %, трябва да се предприемат незабавни действия за подобряване
на качеството на инертния газ. В случай че
не се подобри качеството на инертния газ,
всички операции в товарните танкове, до
които се подава инертен газ, се прекратяват, така че да се избегне навлизането на
въздух в товарните танкове; газ регулира-
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щият вентил, ако има такъв, трябва да бъде
затворен и некачественият газ да се изпусне
в атмосферата.
3.3.4 В случай че системата с инертен газ не
е в състояние да отговори на изискването на
параграф 16.3.3.1 и е преценено, че не е възможно да се извърши ремонт, разтоварването
от танковете и почистването на тези товарни
танкове, изискващи подаване на инертен газ,
се възобновява само при условие че се изпълняват съответните процедури при аварийни
ситуации, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията*.
*Вж. Разясненията на изискванията към системите
с инертен газ съгласно Конвенцията (MSC/Circ.485)
и Ревизираните насоки за системите с инертен
газ (MSC/Circ.353) с поправките и измененията от
MSC/Circ.387.“

ЧАСТ Е
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Правило 20 – Защита на помещения за моторни
превозни средства, помещения специална категория и ро-ро помещения
14. В параграф 3.1.4.2 думите „9.7.2.1.1 и 9.7.2.1.2“
се заменят с „9.7.2.4.1.1 и 9.7.2.4.1.2“.
15. Следното ново правило 20-1 се добавя след
правило 20:
„Правило 20-1 – Изисквания към кораби, превозващи като товар моторни превозни средства със
сгъстен водород или природен газ в резервоарите
им, използван за тяхното задвижване
1. Цел
Целта на настоящото правило е да осигури допълнителни мерки за безопасност във
връзка с целите за пожарна безопасност на
настоящата глава за кораби с помещения за
моторни превозни средства и ро-ро помещения, превозващи като товар моторни превозни
средства със сгъстен водород или природен
газ в резервоарите им, използван за тяхното
задвижване.
2. Приложение
2 .1 В допълнение към спазването на изискванията на правило 20 в зависимост от случая
помещенията за моторни превозни средства
на кораби, построени на или след 1 януари
2016 г., превозващи като товар моторни превозни средства със сгъстен водород или сгъстен
природен газ в резервоарите им, използван за
тяхното задвижване, трябва да отговарят на
изискванията в параграфи 3 и 5 от настоящото
правило.
2 .2 В допълнение към спазването на изискванията на правило 20 в зависимост от случая
корабите за превоз на моторни превозни
средства, построени преди 1 януари 2016 г.,
включително тези, построени преди 1 юли
2012 г.*, трябва да отговарят на изискванията
в параграф 5 от настоящото правило.
*Вж. Препоръките относно мерките за безопасност за кораби, превозващи като товар моторни
превозни средства със сгъстен водород или природен газ в резервоарите им, използван за тяхното
задвижване (MSC.1/Circ.1471).
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3 . Изисквания към пространствата, предназначени за превоз като товар на моторни
превозни средства със сгъстен природен газ
в резервоарите им, използван за тяхното
задвижване
3.1 Електрическо оборудване и кабели
Е лек т ри че ско т о о б ору д ва не и к аб е л и т е
трябва да бъдат от сертифициран безопасен
тип, подходящ за използване в среда от експлозивни смеси от метан и въздух**.
**Вж. Препорък ите на Меж ду народната електротехническа комисия, в частност публикация
IEC 60079.

3.2 Вентилационни системи
3.2.1 Електрическото оборудване и кабелите,
инсталирани във вентилационни канали,
трябва да бъдат от сертифициран безопасен
тип, подходящ за използване в среда от експлозивни смеси от метан и въздух.
3 .2.2 Вентилаторите трябва да бъдат такива,
че да предотвратяват възможността от възпламеняване на смеси от метан и въздух. На
входните и изходните отвори на вентилационните канали трябва да бъдат монтирани
подходящи предпазни метални мрежи.
3.3 Други източници на възпламеняване
Н е се разрешава друго оборудване, което
може да представлява източник на възпламеняване на смеси от метан и въздух.
4 . Изисквания към пространствата, предназначени за превоз като товар на моторни
превозни средства със сгъстен водород в
р е з ервоари т е и м, използва н з а т я х но т о
задвижване
4.1 Електрическо оборудване и кабели
Е лек т ри че ско т о о б ору д ва не и к аб е л и т е
трябва да бъдат от сертифициран безопасен тип, подходящ за използване в среда от
експлозивни смеси от водород и въздух*.
*Вж. Препор ък и т е на Меж д у народ ната електротехническа комисия, в частност публикация
IEC 60079.
4.2 Вентилационни системи
4 .2.1 Електрическото оборудване и кабелите,
инсталирани във вентилационни канали,
трябва да бъдат от сертифициран безопасен тип, подходящ за използване в среда от
експлозивни смеси от водород и въздух, а
изходът на тези канали трябва да се намира
на безопасно място по отношение на други
възможни източници на възпламеняване.
4 .2.2 Вентилаторите трябва да бъдат такива,
че да предотвратяват възможността от възпламеняване на смеси от водород и въздух.
На входните и изходните отвори на вентилационните канали трябва да бъдат монтирани
подходящи предпазни метални мрежи.
4.3 Други източници на възпламеняване
Н е се разрешава друго оборудване, което
може да представлява източник на възпламеняване на смеси от водород и въздух.
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5. Откриване на газ
Когато кораб за моторни превозни средства
превозва като товар едно или повече моторни превозни средства със сгъстен водород
или сгъстен природен газ в резервоарите им,
използван за тяхното задвижване, той трябва
да бъде снабден с най-малко два преносими
газдетектора. Детекторите трябва да бъдат
подходящи за откриване на газово гориво и да
бъдат от сертифициран безопасен тип, подходящ
за използване в среда от експлозивни газови
смеси и въздух.“
1910

СТАНДАРТ

за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска
вода на всички видове кораби и на двойна
бордова обшивка на товарните помещения
на бълкерите
(Приет с Резолюция MSC.215(82) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 г. В
сила за Република България от 1 юли 2008 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28(b) от Конвенцията
за Международната морска организация, отнасяща се до функциите на Комитета,
Припомняйки още измененията към Правила II-1/3-2 и XII/6 на Меж дународната
конвенция за безопасност на човешкия живот (SOLAS) от 1974 г., редактирана (по-долу
споменавана като „Конвенцията“), приета
с Резолюция MSC.216(82), отнасяща се до
защитните покрития на специализираните
баластни танкове и помещенията с двойна
бордова обшивка,
Приемайки по-горе споменатото Правило
II-1/3-2, предвижда защитните покрития, вече
упоменати, да отговарят на изискванията на
Стандарта за работа със защитни покрития
на специализираните баластни танкове и
помещенията с двойна бордова обшивка на
бълкерите (по-долу споменаван като „Стандарт
за работа със защитни покрития“);
Приемайки, че Стандартът за работа със
защитни покрития, споменат по-горе, не е
предназначен да възпрепятства развитието
на нови и новонавлизащи технологии, които
осигуряват алтернативни системи,
И обсъж дайки текста на предложени я
Стандарт за работа със защитни покрития
на осемдесет и втората сесия,
• Приема Стандарт за работа със защитни
покрития на специализираните баластни танкове и помещенията с двойна бордова обшивка
на бълкерите, текстът на който е изложен в
Приложението на настоящата резолюция;
• Приканва Договарящите се правителства по Конвенцията да имат предвид, че
Стандартът за работа със защитни покрития
на специализираните баластни танкове и
помещенията с двойна бордова обшивка ще
влезе в сила от 1 юли 2008 г. с влизането в
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сила на поправките към Правила II-1/3-2 и
XII/6 на Конвенцията;
• Изисква Главният секретар да разпространи копия, верни с оригинала, на тази
резолюция, както и текста на Стандарта за
работа със защитни покрития, който се съдържа в Приложението, до всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
• Изисква още Главният секретар да предаде копия от тази резолюция и от Приложението на всички членове на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията;
• Приканва Правителствата да насърчават
развитието на нови технологии с цел осигуряване на алтернативни системи и да дават
съвети на Организацията за постигане на
всякакви положителни резултати.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СТАНДАРТ
за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на
всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
1 ЦЕЛ
Този Стандарт осигурява техническите изисквания за защитните покрития на специализираните баластни танкове на всички видове кораби
не по-малки от 500 бруто тона и помещенията с
двойна бордова обшивка на бълкери с дължина
150 метра и повече1, чиито договори за строеж
са подписани, киловете са положени или които
са доставени на или след датите, уточнени в
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот (SOLAS) от 1974 г., Правило II1/3-2, както е прието с Резолюция MSC.216(82).
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целта на този Стандарт се използват следните определения:
2.1 Баластни танкове са тези танкове, които
са дефинирани в Указанията за избор, прилагане и поддръжка на антикорозионни системи за
специализираните баластни танкове за морска
вода (Резолюция A.798(19) и в Указанията към
Програмата за засилен контрол по време на
инспекцията на бълкери и нефтени танкери
(Резолюция A.744(18), както е изменена).
2.2 Точка на оросяване е температурата, при
която въздухът се насища с влага.
2.3 ДСП е дебелина на сухото покритие.
2.4 Прах е свободна частица материя върху повърхността за боядисване вследствие на
почистване или друг подготвителен процес на
повърхността или вследствие на влиянието на
околната среда.
2.5 Шлифоване на ръбове е обработка на ръбовете преди повторна подготовка на повърхността.
2.6 „ДОБРО“ състояние е състояние, при което
има малки петна от ръжда, както е определено
в A.744(18).
Този Стандарт се прилага само за специализираните
баластни танкове за морска вода на всички видове
кораби и двойната бордова обшивка на товарните
помещения на бълкерите, конструирани от стомана.
1
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2.7 Твърдо покритие е покритието, което
химически се променя по време на процеса на
втвърдяване, или непроменящо се покритие,
съхнещо на въздух, което може да се използва
с цел поддръжка. То може да бъде както неорганично, така и органично.
2.8 НДСФ е номинална дебелина на сухия
филм. Използването на 90/10 означава, че 90 %
от всички измервания на дебелината трябва да
са повече от или равни на НДСФ и никое от
останалите 10 % от измерванията не трябва да
бъде под 0,9 × НДСФ.
2.9 Грундово покритие е първото покритие
от покривната система, използвано в корабостроителницата след нанасянето на заводския
грунд в цеха.
2.10 Заводски грунд е предварително изработеното грундово покритие, положено върху
стоманените листи често в автоматизирани
заводи (и преди първото покритие от покривната система).
2.11 Ивично покритие е боядисване на краища, заварки, труднодостъпни места и др. с цел
осиг у ряване на добра ад хези я и под ход яща
дебелина на боята в критичните зони.
2.12 Продължителност на живот на покритието е продължителността в години, за която
покривната система е създадена.
2.13 Технически данни е списък с данни от
производителя на боята, който съдържа инструкции и информация за покритието и неговото
приложение.
3 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Способността на покривната система да
достигне максималната продължителност на
живот на покритието зависи от вида на покривната система, поддръжката и инспектирането
на подготовката, приложението и покритието
на стоманата. Всички те допринасят за доброто
реализиране на покривната система.
3.2 И нспек т и ра не т о на под г о т овк ата на
повърхността и процеса на боядисване трябва
да бъде договорено между корабособственика,
корабостроителницата и изпълнителя и представено пред Администрацията 2 . Администрацията
е възможно, ако е необходимо, да участва в
договарянето. Ясни доказателства за инспекциите трябва да бъдат записани и включени в
Техническия паспорт на покритието (виж 3.4).
3.3 Разглеждайки секция 4 от Стандарта,
следното трябва да бъде взето под внимание:
1. в ажно е спецификациите, процедурите и множеството различни стъпки в
процеса на нанасяне на покритието
(включително, но не само подготовката
на повърхността) да бъдат стриктно
прилагани от корабостроителя с цел
избягване на преждевременно разлагане и/или влошаване на покривната
система;
Съгласно Регулация I/6 от SOLAS за целите на
този Стандарт Администрацията може да възложи
на подходяща организация, която да действа от
нейно име, да отговаря за спазването на условията
на този Стандарт.
2
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2. п
 окритието може да бъде подобрено чрез
вземане на мерки при конструирането
на кораба, като например намаляване
на цепнатините чрез използване на заоблени профили, избягване на сложни
геометрични конфигурации и структурна
конфигурация, която позволява лесен
достъп с инструменти и улеснява почистването, дренажа и изсушаването на
мястото, което трябва да бъде покрито; и
3. с тандартът за изпълнение на покритието
в този документ е базиран на опита на
производителите, корабостроителите и
корабните оператори; той не е предназначен да изключва подходящи алтернативни
покривни системи, осигуряващи поне
равно изпълнение на това, определено в
този Стандарт. Критериите за одобрение
на алтернативни системи са описани в
секция 8.
3.4 Технически паспорт на покритието
3.4.1 Техническа характеристика на покривната
система, положена върху специализираните баластни танкове и помещенията с двойна бордова
обшивка; запис на покривната работа, извършена
в корабостроителницата и от корабособственика;
детайлно описани критерии при избора на покритието; техническа характеристика на работата,
инспекцията, поддръжката 3 трябва да бъдат документирани в Техническия паспорт на покритието
(ТПП), а Техническият паспорт на покритието
трябва да бъде ревизиран от Администрацията.
Упътвания ще бъдат разработени от Организацията.
3.4.2 Нов конструктивен етап
Техническият паспорт на покритието трябва да
съдържа най-малко следните елементи във връзка
с този Стандарт и трябва да бъде доставен при
всеки нов конструктивен етап:
1. копие от Декларация за съответствие
или Сертификат за типово одобрение;
2. копие от Техническите данни, включващи:
2.1. н аименование на продукта и марка
за идентификация и/или номер;
2.2. материали, компоненти и състав на
покривната система, цветове;
2.3. м инимална и максимална дебелина
на сухия филм;
2.4. и зползвани методи, инструменти
и/или машини;
2.5. с ъстояние на повърхността за покриване (степен на отстраняване на
ръждата, чистота, профил и т.н.); и
2.6. о граничения на околната среда
(температура и влажност);
3. запис на работата в завода за положеното
покритие, включващ:
3.1. р еално покрити пространство и
повърхност (в квадратни метри) на
всеки отсек;
3.2. използвана покривна система;
3.3. време на нанасяне на покритието,
дебелина, брой на слоевете и др.;
3.4. атмосферни условия при нанасяне
на покритието; и
3.5. м етод на подготовка на повърхността;
3
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4. п
 роцедури за инспекция и поправка на
покривната система по време на корабостроенето;
5. дневник на покривното покритие, издаден
от инспектора, проверяващ покритието,
удостоверяващ, че покритието е положено в съответствие със спецификациите,
удовлетворяващи представител я на
фирмата доставчик на покритието и
уточняващи отклонения от спецификациите (например дневник за ежедневни
отчети и доклад за несъответствие (виж
Анекс 2);
6. доклад, удостоверяващ инспекцията от
завода, включващ:
6.1. дата на приключване на проверката;
6.2. резултат от инспекцията;
6.3. забележки (ако има); и
6.4. подпис на инспектора; и
7. п роцедури по производствена поддръжка
и поправка на покривната система.
3.4.3 Производствена поддръжка, поправка и
частично пребоядисване
Производствените дейности, отнасящи се до
поддръжка, поправка и пребоядисване, трябва да
бъдат записани в Техническия паспорт на покритието съгласно съответната секция от Указанията
за поддържане и поправка 3 на покритието.
3

Упътвания ще бъдат разработени от Организацията.

3.4.4 Пребоядисване
При пълно пребоядисване точките, споменати
в 3.4.2, трябва да бъдат записани в Техническия
паспорт на покритието.
3.4.5 Трябва да се води Технически паспорт на
покритието на борда на кораба и да се поддържа
през целия живот на кораба.
3.5 Здраве и безопасност
Корабостроителницата е отговорна за изпълнението на националните правила за осигуряване
здравето и безопасността на работниците и за
намаляване на риска от пожар и експлозия.
4 СТАНДАРТ ЗА ПОКРИВНАТА СИСТЕМА
4.1 Стандарт за изпълнение
Този Стандарт е базиран на технически условия и изисквания, които имат за цел да осигурят
продължителност на живот на покритието от
15 години, който се смята за времевия период от
първоначалното нанасяне, през който покривната
система трябва да остане в „ДОБРО“ състояние.
Действителната продължителност на живот ще
бъде различна в зависимост от променливи като
реалните условия на експлоатация.
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4.2 Прилагане на Стандарта
Защитните покрития на специализираните
баластни танкове на всички видове кораби и помещенията с двойна бордова обшивка на бълкерите
с дължина 150 метра и повече трябва отговарят
на изискванията на този Стандарт.
4.3 Специално приложение
4.3.1 Този Стандарт се отнася до изискванията
за защитните покрития на корабите със стоманена
конструкция. Отбелязано е, че други независими
елементи са оборудвани в танковете, на които
се нанася покритие, за да се осигури защита от
корозия.
4.3.2 Препоръчително е този Стандарт да се
прилага в най-голяма степен за частите за постоянен достъп, осигурени за инспекция и които
не са неделима част от конструкцията на кораба,
като например релси, самостоятелни платформи,
трапове и др. Други еквивалентни методи за осигуряване на защита от корозия на части, които не са
неделими от конструкцията, също могат да бъдат
използвани в случай, че не нараняват покритието
на заобикалящите ги структури. Съоръжения,
представляващи неделима част от конструкцията
на кораба, като подсилените подпори на преходния мостик, стрингерите и др., трябва напълно
да отговарят на този Стандарт.
4.3.3 Препоръчително е крепящите елементи
за тръбопроводите, измервателните уреди и др.
също да бъдат боядисвани в съответствие с параграф 4.3.2, отнасящ се до елементи, които не
са неделими части от конструкцията на кораба.
4.4 Основни изисквания за покривното покритие
4.4.1 Изискванията за защитните покривни системи, които трябва да бъдат нанасяни върху корабните конструкции на специализираните баластни
танкове на всички видове кораби и помещенията с
двойна бордова обшивка на бълкерите с дължина
150 метра и повече, отговарящи на техническите
изисквания за изпълнение на Стандарта в 4.1, са
изброени в таблица 1.
4.4.2 Производителите на покривни системи
трябва да осигурят техническите характеристики на защитните покривни системи, така че да
отговарят на изискванията, описани в таблица 1.
4.4.3 Администрацията трябва да провери
Техническата карта и Декларацията за съответствие или Сертификата за типово одобрение на
защитната покривна система.
4.4.4 Корабостроителният завод трябва да
положи защитната покривна система съгласно
проверените технически данни и собствените
утвърдени процедури за прилагане.

Таблица 1 – Основни изисквания за специализираните баластни танкове на всички видове кораби
и помещенията с двойна бордова обшивка на бълкерите с дължина 150 метра и повече
Характеристика/
стандарти за прилагане
1 Състав на покривната система

Изискване

1. Избор на покривна система Изборът на покривна система трябва да бъде съобразен с участващите страни във връзка с условията на работа и планираната поддръжка. Следните аспекти, както и други такива, трябва да бъдат взети
под внимание:
1. разположението на мястото по отношение на нагрети повърхности;
2. честота на баластните и дебаластните операции;
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Изискване
3. изисквания за състоянието на повърхността;
4. необходима чистота и сухота на повърхността; и
5. допълнителна катодна защита, ако има (когато покривната система има в допълнение катодна защита, тя трябва да бъде съвместима
с нея).
Продуктите на производителите на покривни системи трябва да
имат работна характеристика и технически данни. Производителите
трябва да са в състояние да осигурят необходима техническа помощ.
Работната характеристика, техническите данни и техническата помощ (ако е оказана такава) трябва да бъдат записани в Техническия
паспорт на покритието.
Покритието, нанасяно под палуби, нагрявани от слънцето, или вертикални прегради, формиращи граници с нагреваеми пространства,
трябва да издържа многократно на нагряване и/или охлаждане, без
да се рони.

2. Вид на покривната система

Епоксидни покривни системи.
Други покривни системи за работа в съответствие с тестовата процедура в Приложение 1.
Многопластова система с различен цвят на всеки пласт е препоръчителна.
Най-горният пласт трябва да бъде със светъл цвят, за да улесни техническия надзор.

3. Предварителен тест за ка- Епоксидните системи, тествани преди датата на влизане в сила на
чество на покритието
този Стандарт в лаборатории чрез метод, отговарящ на тестовата
процедура в Приложение 1 или еквивалентен, който отговаря на
изискванията за предпазване от ръжда и образуване на шупли, или
които имат документ, удостоверяващ, че повърхност, изложена на
влияние в продължение на 5 години, е с крайно състояние не полошо от „ДОБРО“, могат да бъдат приети.
Тестване в съответствие с процедурата в Приложение 1 или еквивалентна е необходимо за всички други системи.
4. Технически изисквания към Трябва да има минимум две ивични покрития и две покрития със
работата
спрей освен в случаите, когато второто ивично покритие, където
има заваряване, може да бъде пропуснато, тъй като отговаря на
изискванията за НДСФ, с цел избягване на прекомерна дебелина на
слоевете.
Всякакво редуциране на втория ивичен слой трябва да бъде детайлно описано в Техническия паспорт на покритието.
Ивичното покритие трябва да бъде нанасяно с четка или валяк. Валякът трябва да се използва само за цепнатини, пролуки и т.н.
Всеки слой боя трябва да се е втвърдил при подходящи условия
преди нанасянето на следващия слой, следвайки препоръките на
производителя. Замърсители на повърхността, като ръжда, грес,
прах, сол, нефт и др., трябва да бъдат отстранени преди боядисване
посредством съответния метод, описан в препоръките на производителя на боя.
Абразивните елементи, попаднали в покритието, трябва да бъдат отстранени. Техническите изисквания към работата трябва да включват време преди употреба и време за съхнене и пребоядисване, определено от производителя.
5. НДСФ (номинална дебели- НДСФ 320 µm с Правило 90/10 за епоксидните покрития; другите
на на сухия филм)4
покривни системи са според изискванията на производителя.
Максимална дебелина на сухия филм – според подробните изисквания на производителя.
Трябва да се внимава, за да се избегне увеличаване на дебелината
при прекомерно нанасяне. Дебелината на мокрия филм трябва регулярно да бъде проверявана при нанасяне. По-тънък слой трябва да
бъде нанасян на тези участъци, определени като вид и качество от
производителя.
4

Начин за измерване и калибрация съгласно SSPC-PA2: 2004. Изискване № 2 за нанасяне на боя.
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2 Първична подготовка на повърхността
1. Струйно почистване и Sa 2½; с профили между 30 – 75 µm
профили5, 6
Струйно почистване не трябва да се извършва, когато:
1. относителната влажност е повече от 85 %; или
2. температурата на стоманата е по-малко от 3° C над точката на оросяване.
Проверяването на чистотата на стоманената повърхност и грапавостта на
профила се извършва в края на подготовката на повърхността и преди нанасянето на грунда в съответствие с препоръките на производителя.
2. Допустимо
количество ≤ 50 mg/m2 натриев хлорид.
на водоразтворими соли
като NaCl7
3. Заводски грунд
Цинк, съдържащ цинков силикат без инхибитор или подобен.
Съвместимостта с основната покривна система трябва да е потвърдена от
производителя на боя.
3 Вторична подготовка на повърхността
1. Състояние на стоманата8 Повърхността на стоманата трябва да бъде подготвена така, че избраната
покривна система да бъде равномерно разпределена според необходимата
НДСФ и да има нужната адхезия чрез премахване на острите ръбове, остъргване на капките от заваряването и премахване на заваръчните пръски,
както и всякакви други замърсители по повърхността.
Ръбовете трябва да бъдат обработени така, че да имат заоблен радиус от
минимум 2 mm или да са обект на тройно остъргване или поне подобна
процедура преди боядисване.
2. Обработка на повърх- Sa 2½ върху повреден заводски грунд и заварки.
ност5
Sa 2, премахващ поне 70 % от незасегнат заводски грунд, който не е преминал тестовите процедури по предварително определяне на качеството в 1.3.
Ако цялостната епоксидна покривна система и грундът са преминали тестовите процедури по предварително определяне на качеството в 1.3, незасегнатият заводски грунд може да бъде запазен, ако се използва същата епоксидна
покривна система. Запазеният заводски грунд трябва да бъде почистен с
абразивен материал, вода под високо налягане или подобен метод.
Ако грундът с цинков силикат е преминал теста за предварително определяне на качеството от 1.3 и част от епоксидната покривна система може да
бъде използвана в комбинация с епоксидните покрития, утвърдени в 1.3, в
случай че съвместимостта им е потвърдена от производителя чрез тест в съответствие с 1.7 от Притурка 1 към Приложение 1 без влиянието на вълните.
5

6

7

8

С тандарт за справка: ISO 8501-1:1988/ Доп: 1994. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои
и сходни продукти – Визуално оценяване на чистотата на повърхността.
С тандарт за справка: ISO 8503-1/2:1988. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и сходни
продукти – Характеристики на грапавостта на повърхността в резултат на струйното почистване на стоманените субстрати.
Проводимост, измерена според ISO 8502-9:1998. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и
сходни продукти – Тест за оценяване на чистотата на повърхността.
С тандарт за справка: ISO 8501-3:2001 (степен P2). Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои
и сходни продукти – Визуално оценяване на чистотата на повърхността.

Характеристика/
Изискване
стандарти за прилагане
3. Обработване на повърх- При челно съединяване: St 3 или Sa 2½, където е приложимо. Малки поността след издигане5
вреди до 2 % от общата площ: St 3. При съседни повреди над 25 или повече
от 2 % от общата площ на танка Sa 2½ трябва да бъде използван.
Застъпващото покритие трябва да е с ръб.
4. Изисквания към профил6 При пълно или частично струйно почистване 30 – 75 µm, в останалите
случаи – както е препоръчано от производителя.
5. Прах8
Количество на праха – категория „1“ за прах с размер клас „3“, „4“ или
„5“. Прах с по-нисък размер клас трябва да бъде премахнат, ако е видим
на повърхността за боядисване без увеличаване.
5
С тандарт за справка: ISO 8501-1:1988/ Доп: 1994. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои
и сходни продукти – Визуално оценяване на чистотата на повърхността.
6
С тандарт за справка: ISO 8503-1/2:1988. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и сходни
продукти – Характеристики на грапавостта на повърхността в резултат на струйното почистване на стоманените субстрати.
8
С тандарт за справка: ISO 8502-3:1993. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и сходни
продукти – Тест за оценяване на чистотата на повърхността.
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Изискване

6. Допустимо количество ≤ 50 mg/m 2 натриев хлорид.
на водоразтворими соли
като NaCl след струйно
почистване/остъргване7

4
7

7. Мазни замърсявания
4 Разни

Никакви мазни замърсявания.

1. Вентилация

Подходяща вентилация е необходима за правилното съхнене и заздравяване на покритието. Вентилация трябва да се поддържа по време на нанасянето и за известен период, след като то е завършило, както е препоръчано
от производителя.

2. Климатични условия4

Покритието трябва да бъде нанесено при контролирана влажност и условия на повърхността в съответствие с изискванията на производителя.
Покритието не трябва да бъде нанесено, когато:
1. относителната влажност е над 85 %; или
2. температурата на повърхността е по-малко от 3° C над точката на оросяване.

3. Тестване на покритието

Тестване, което може да повреди повърхността, трябва да бъде избягвано.
Дебелината на сухия филм трябва да бъде измервана след всяко покритие
с цел контрол на качеството и общата дебелина на сухия филм трябва да
бъде потвърдена след последното покритие, използвайки подходящи измервателни уреди за дебелина (виж Приложение 3).

4. Ремонт

Всички дефектни части, например малки отвори, мехурчета, кухини и т.н.,
трябва да бъдат маркирани и да им бъдат извършени подходящи ремонти.
Всички тези поправки трябва да бъдат повторно проверени и документирани.

Начин за измерване и калибрация съгласно SSPC-PA2:2004. Изискване No. 2 за нанасяне на боя.
Проводимост, измерена според ISO 8502-9:1998. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и
сходни продукти – Тест за оценяване на чистотата на повърхността.

5 ОДОБРЕНИЕ НА ПОКРИВНАТА СИСТЕМА
Резултатите от предварителните тестове за качество (таблица 1, параграф 1.3) от покривната система
трябва да бъдат документирани и Декларацията за съответствие или Сертификатът за типово одобрение да
бъдат издадени, ако са задоволителни според трета страна, независима от производителя на покритието.
6 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКЦИЯТА НА ПОКРИТИЕТО
6.1 Общи
6.1.1 В съответствие със Стандарта следното трябва да бъде изпълнено от инспекторите на покривните системи, които трябва да са сертифицирани NACE инспектори ниво II, FROSIO инспектори ниво
III или с подобна квалификация, както е утвърдено от Администрацията.
6.1.2 Инспекторите трябва да проверяват повърхността и нанасянето на покритието по време на
покривния процес, извършвайки минимум от проверки, установени в секция 6.2, за да отговорят на
изискванията на Стандарта. Особено внимание трябва да се обърне на началото на всеки нов етап от
подготовката на повърхността и нанасянето на покритието, тъй като некачествената работа се коригира трудно на по-късен етап от покривния процес. Съставните структурни елементи трябва да бъдат
проверени за дебелината на покритието без повреди. Инспекторът трябва да потвърди, че съответните
мерки са предприети.
6.1.3 Резултатите от инспекцията трябва да бъдат записани от инспектора и включени в Техническия паспорт на покритието (виж Приложение 2 (например дневник за ежедневни отчети или доклад
за несъответствие).
6.2 Елементи за инспектиране
Конструктивен етап

Елементи за инспектиране

Първична подготовка 1
на повърхността

Повърхността на температурата на стоманата, относителната влажност и
точката на оросяване трябва да бъдат измерени и записани, преди да започне
процесът на струйно почистване, както и при рязка промяна на времето.

2

Повърхността на стоманените листи трябва да бъде тествана за разтворими
соли и проверена за течни, твърди мазнини и други замърсявания.

3

Чистотата на стоманената повърхност трябва да бъде следена по време на
процеса на нанасяне на заводския грунд.

4

Заводският грунд трябва да отговаря на изискванията от 2.3 на таблица 1.
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Елементи за инспектиране

Дебелина
Блоково съединяване

ВЕСТНИК

1
2
3

Ако бъде установена съвместимост с основната покривна система, тогава дебелината и втвърдяването на заводския грунд с цинков силикат следва да бъдат
потвърдени, че отговарят на уточнените стойности.
След приключване на изграждането на блока и преди да започне вторичната
подготовка на повърхността, трябва да бъде извършена визуална инспекция на
обработката на стоманената повърхност, включваща обработката на ръбовете.
Всякакви течни, твърди мазнини или други видими замърсявания трябва да
бъдат отстранени.
След почистване/остъргване/струйно почистване и преди нанасяне на покритие трябва да бъде извършена визуална инспекция на подготвената повърхност.
При приключване със струйното или друг вид почистване и нанасяне на първото покритие от системата стоманената повърхност трябва да бъде тествана
за нива на останали соли на поне едно място от всеки блок.
Температурата на повърхността, относителната влажност и точката на оросяване трябва да бъдат следени и записвани по време на нанасянето и втвърдяването на покритието.
Инспекцията трябва да следва стъпките на процеса на нанасяне на покритието, споменати в таблица 1.
Измерванията на ДСП трябва да се правят, за да потвърдят, че покритието,
което е нанесено, има дебелината, уточнена и описана в Приложение 3.
Визуална инспекция на състоянието на стоманената повърхност, подготовката є
и проверка за съответствие с другите изисквания от таблица 1 трябва да бъдат
извършени, както и приетите спецификации трябва да бъдат спазени.
Температурата на повърхността, относителната влажност и точката на оросяване
трябва да бъдат измерени и записани, преди да започне процесът на покриване,
и извършвани редовно по време на самия процес.
Инспекцията трябва да следва стъпките на процеса на нанасяне на покритието,
споменати в таблица 1.

7 ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА
Администрацията трябва да извърши следното преди прегледа на Техническия паспорт на
покритието на кораба, обект на този Стандарт:
1. д а провери дали Техническите данни и
Декларацията за съответствие или Сертификатът за типово одобрение отговарят на
изискванията на Стандарта;
2. да провери дали описанието на покритието
върху мострените контейнери е съвместимо
с описанието на покритието в Техническите
данни и Декларацията за съответствие или
Сертификата за типово одобрение;
3. да провери дали инспекторът има квалификация, отговаряща на стандартите за
квалификация, описани в параграф 6.1.1;
4. да провери дали докладите на инспектора за
подготовката на повърхността и нанасянето
на покритието отговарят на Техническите
данни от производителя и Декларацията за
съответствие или Сертификата за типово
одобрение; и
5. да следи за изпълнението на изискванията
за извършване на инспекция на покритието.
8 АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ
8.1 Всички системи, които не са епоксидни,
прилагани според таблица 1 на този Стандарт, се
считат за алтернативни системи.
8.2 Този Стандарт е базиран на приети и често
използвани покривни системи. Той не изключва
други (алтернативни) системи с доказано еднакво
действие, например неепоксидни системи.
8.3 Приемането на алтернативни системи ще
бъде обект на документирани доказателства, които

потвърждават, че системите предпазват от корозия в степен, най-малко равна на тази, описана
в този Стандарт.
8.4 Като минимум документалните доказателства трябва да съдържат задоволителни
резултати, съответстващи на тези от покривна
система, която отговаря на покривните стандарти,
описани в секция 4, да потвърждават 15 години
продължителност на живот на покритието както
при излагане на истински условия в продължение
на 5 години с крайно състояние на покритието
не по-лошо от „ДОБРО“, така и при лабораторни
тестове. Лабораторните тестове трябва да бъдат
извършени според тестовата процедура в Приложение 1 на този Стандарт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕСТВАНЕ К АЧЕСТВОТО
НА ПОКРИТИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
БАЛАСТНИ ТАНКОВЕ ЗА МОРСКА ВОДА НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ КОРАБИ И НА ДВОЙНА
БОРДОВА ОБШИВКА НА ТОВАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА БЪЛКЕРИТЕ
1 Обхват
Тези Процедури описват детайли за тестовата
процедура, упомената в 5 и 8.3 на този Стандарт.
2 Определения
Характеристика на покритието означава характеристика на покривните системи, която включва
вид на покривната система, подготовка на стоманата, подготовка на повърхността, почистване
на повърхността, условия на околната среда,
процедура на нанасяне, критерии за одобрение
и инспекция.
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3 Тестване
Характеристиката на покритието трябва да бъде
потвърдена от следните тестове. Процедурите за
тестване трябва да са в съответствие с Приложение 1 (Тест, симулиращ условията в баластен
танк) и Приложение 2 (Тестове в кондензационна
камера) на това приложение, както следва:
1. Приложение 1 и Приложение 2 трябва да
бъдат прилагани за защитното покритие
на специализираните баластни танкове
за морска вода; и
2. Приложение 2 трябва да бъде прилагано за защитните покрития на двойната
обшивка на бълкерите с дължина 150 m
и повече освен за специализираните баластни танкове за морска вода.
ДОПЪЛНЕНИЕ 1
ТЕСТ, СИМУЛИРАЩ УСЛОВИЯТА В БАЛАСТЕН ТАНК
1 Условия на теста
Тестът, симулиращ условията в баластен танк
трябва да отговаря на всяко едно от следните
условия:
1. Времето за прилагане е 180 дни.
2. Трябва да има 5 тестови панела.
3. Размерът на всеки тестови панел е 200 mm
× 400 mm × 3 mm. Два от панелите (панели
3 и 4 по-долу) имат U-образна заварена
греда. U-образната греда е заварена към
панела на разстояние 120 mm от всяка
една от късите страни и 80 mm от всяка
от дългите страни.

 анелите трябва да бъдат използвани
П
според изискванията на този Стандарт,
таблици 1.1, 1.2 и 1.3 и нанесената покривна
система според таблица 1, параграфи 1.4
и 1.5. Заводският грунд трябва да бъде
изложен на климатичните условия в продължение на поне 2 месеца и почистен
чрез леко струйно почистване или друг
щадящ метод. Силно струйно почистване, високо налягане или друг метод за
отстраняване на грунд не трябва да бъдат
използвани. Методът, включващ излагане
на климатичните условия, и степента му
на прилагане трябва да бъдат съобразени с
факта, че грундът трябва да бъде основата
на система с продължителност на живот
15 години. За да се стимулира използването на нововъведения, алтернативна
подготовка, покривни системи и дебелина
на сухия филм могат да бъдат използвани
само когато са ясно дефинирани.
4. Обратната страна на елементите на тестовото устройство трябва да бъде боядисана
така, че да не повлияе на резултатите от
тестовете.
5. Т ъй като симулира условията в истински
баластен танк, цикълът на тестване продължава 2 седмици, през които се използват
естествена и изкуствена морска вода и една
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седмица – празен танк. Температурата на
морската вода трябва да бъде поддържана
около 35 °C.
6. Тестов панел 1: Този панел трябва да бъде
нагряван в продължение на 12 часа при
температура 50 °C и охлаждан в продължение на 12 часа при температура 20 °C, за
да симулира условията на горната палуба.
Тестовият панел е периодично заливан с
естествена и изкуствена морска вода, за да
бъде симулирано килово и бордово клатене.
Интервалът на заливане е 3 секунди или
по-малък. Панелът има вдълбана линия
до самата стомана по цялата си ширина.
7. Тестов панел 2: Този панел има фиксиран
цинков анод, който оценява действието
на катодната защита. Кръгъл, небоядисан
8 mm участък до самата стомана е направен
на тестовия панел на 100 mm от анода, за
да оценява действието на катодната защита.
Тестовият панел е периодично потапян в
естествена и изкуствена морска вода.
8. Тестов панел 3: Този панел се охлажда от
обратната страна, за да се създаде температурна разлика, която симулира охладена
вертикална преграда в баластен бордови
танк и заливана с естествена и изкуствена
морска вода, така че да бъде симулирано
килово и бордово клатене. Температурната
разлика е приблизително 20 °C, а интервалът на заливане е 3 секунди или по-малък.
Панелът има вдълбана линия до самата
стомана по цялата ширина.
9. Тестов панел 4: Този панел е периодично
заливан с естествена и изкуствена морска
вода, за да бъде симулирано килово и
бордово клатене. Интервалът на заливане
е 3 секунди или по-малък. Панелът има
вдълбана линия до самата стомана по
цялата ширина.
10. Тестов панел 5: Този панел е изложен на
суха горещина в продължение на 180 дни
при температура 70 °C, за да симулира граничната обшивка между нагретия танк за
гориво и баластния танк на двойното дъно.

Фиг. 1. Танк с вълни, тестващ покритието
на баластните танкове
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2 Резултати от тестовете
2.1 Преди тестването следните измерени
стойности на покривната система трябва да
бъдат отбелязани:
1. и дентифициране с инфрачервени лъчи
на основата и втвърдяващите компоненти на покритието;
2. с пецифична гравитация 9 на основата и
втвърдяващите компоненти на боята; и
3. б рой дупчици, нисковолтов детектор,
работещ с 90 V.
2 .2 С лед т е с т ва не т о с лед н и т е измер ен и
стойности трябва да бъдат отбелязани:
1. шупли и ръжда 10 ;
9

10

С тандарт за справка: ISO 2811-1/4:1997. Бои и
лакове. Определяне на дебелина.
С та н дар т и за сп ра вк а: ISO 4628/2:20 03. Бои
и лакове – Оцен яване разру шаванет о на
пок ри т и я – Означа ва не на кол и че с т во т о и
размера на дефек т и т е и и н т ензи т е та на ед на
и с ъща п ром я на във вън ш н и я ви д – Час т 2.
ISO 4 62 8:2 0 0 3. Б ои и л а ков е – О ц ен я в а не
разру ша ва не т о на пок ри т и я – Означа ва не на
кол и чес т во т о и размера на чес т о среща н и т е
деф ек т и – Час т 3: Означа ва не на с т епен т а
на р ъж д ясва не.
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2. д
 ебелина на сухия филм (ДСФ) (използва се шаблон)11;
3. с тойност на адхезията 12;
4. г ъвкавост13, уточнена според дебелината
на панела (3 mm стомана, 300 µm покритие, 150 mm цилиндричен дорник дава
2 % удължаване) само за информация;
5. з агуба на маса при катодна защита
(настоящо изискване), разделяне от
кръглия, небоядисан участък; и
6. п одкопаване от вдлъбнатата линия.
Подкопаването по дължина и от двете
страни на вдлъбнатината се измерва и
се определя максималното подкопаване на всеки панел. Средната от трите
максимални записани стойности се
използва в процеса на одобрение.
11

12

13

Д евет равно разпределени мерни точки се използват за панел с размери 150 mm × 150 mm
или 15 равно разпределени мерни точки за панел
с размери 200 mm × 400 mm.
С тандарт за справка: ISO 4624:2002. Изпитване
на опън за определяне на адхезията.
С тандарти за справка: ASTM D4145:1983. Стандартен тестови метод за определяне гъвкавостта
на покритието на пребоядисаните листи.

3 Критерии за одобрение
3.1 Резултатите от тестовете въз основа на секция 2 трябва да изпълняват следните критерии:
Елемент

Критерии за одобрение на използваните
епоксидни системи според таблица 1 на
този Стандарт

Критерии за одобрение на алтернативни системи

Шупли върху панела Без шупли

Без шупли

Ръжда върху панела Ri 0 (0 %)

Ri 0 (0 %)

Брой дупчици

0

0

Проблем с адхезията > 3,5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата
и покритието или между покритията на
60 % (или повече) от площта.
Елемент

> 5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата
и покритието или между покритията на
60 % (или повече) от площта.

Критерии за одобрение на използваните Критерии за одобрение на алтернативни
епоксидни системи според таблица 1 на системи
този Стандарт

Проблем с кохезията > 3 MPa
> 5 MPa
Проблем с кохезията на покритието на Проблем с кохезията на покритието на
40 % от площта (или повече).
40 % от площта (или повече).
Изискване на катод- < 5 mA/m 2
на защита, изчислено
от загуба на тегло

< 5 mA/m 2

Катодна защита; раз- < 8 mm
деляне от кръглия,
небоядисан участък

< 5 mm

П о д к о п а в а н е о т < 8 mm
вдлъбнатата линия

< 5 mm

U-образна греда

Всякакви дефекти, напукване или отделяне на покритието в ъглите или
заварките ще доведе до неодобрение
на системата.

Всякакви дефекти, напукване или отделяне на покритието в ъглите или
заварките ще доведе до неодобрение
на системата.
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3.2 Епоксидните системи, тествани преди датата на влизане в сила на този Стандарт, трябва
да отговарят само на изискванията за шупли и
ръжда, описани в таблицата по-горе.
3.3 Епоксидните системи, тествани при нанасяне, според таблица 1 на този Стандарт трябва
да отговарят на критериите за епоксидни системи
в таблицата по-горе.
3.4 Алтернативните системи, които не са задължително епоксидни и/или нанесени според
таблица 1 на този Стандарт, трябва да отговарят
на критериите за алтернативни системи, описани
в таблицата по-горе.
4 Доклад от теста
Докладът от теста трябва да включва следната
информация:
1. име на производителя;
2. дата на тестовете;
3. наименование на продукта/описание както
на боята, така и на грунда;
4. партиден номер;
5. дата на подготовка на стоманените панели,
включваща:
5.1. обработка на повърхността;
5.2. граница за водоразтворимите соли;
5.3. прах; и
5.4. включване на абразивни елементи;
6. дата на нанасяне на покривната система,
включваща:
6.1. завод за нанасяне на грунда;
6.2. брой покрития;
6.3. интервал на пребоядисване14;
6.4. дебелина на сухия филм (ДСФ) преди
тест14;
6.5. тънкост14;
6.6. влажност14;
6.7. температура на въздух14; и
6.8. температура на стоманата;
7. резултати от теста според секция 2; и
8. заключение според секция 3.
14
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3. Р
 азмерът на всеки тестови панел е 150 mm ×
150 mm × 3 mm. Панелите трябва да бъдат
използвани според изискванията на този
Стандарт, таблица 1, параграфи 1, 2 и 3
и нанесената покривна система според
таблица 1, параграфи 1.4 и 1.5. Заводският
грунд трябва да бъде изложен на климатичните условия в продължение на поне
2 месеца и почистен чрез леко струйно
почистване или друг щадящ метод. Силно струйно почистване, високо налягане
или друг метод за отстраняване на грунд
не трябва да бъдат използвани. Методът,
включващ излагане на климатичните условия, и степента му на прилагане трябва
да бъдат съобразени с факта, че грундът
трябва да бъде основата на система с
продължителност на живот 15 години.
За да се стимулира използването на нововъведения, алтернативна подготовка,
покривни системи и дебелина на сухия
филм могат да бъдат използвани само
когато са ясно дефинирани.
4. О братната страна на елементите на тестовото устройство трябва да бъде боядисана
така, че да не повлияе на резултатите от
тестовете.

К акто от данните на шаблона, така и според
изискванията/препоръките на производителя.

ДОПЪЛНЕНИЕ 2
ТЕСТ В КОНДЕНЗАЦИОННА КАМЕРА
1 Условия на теста
Кондензационната камера трябва да бъде използвана според стандартите за прилагане.15
1. Времето на излагане е 180 дни.
2. Трябва да има 2 тестови панела.
15
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С тандарт за справка: ISO 6270-1:1998. Бои и лакове – Определяне на устойчивост на влага – Част 1:
Непрекъсната кондензация.

Фиг. 2. Кондензационна камера
2 Резултати от тестовете
Според секция 2 (с изключение на 2.2.5 и
2.2.6) от Приложение 1.
3 Критерии за одобрение
3.1 Резултатите от тестовете въз основа на секция 2 трябва да отговарят на следните критерии:

Елемент

Критерии за одобрение на използваните епоксидни системи според таблица 1 на този Стандарт
Шупли върху панела Без шупли

Без шупли

Ръжда върху панела Ri 0 (0 %)

Ri 0 (0 %)

Брой дупчици

0

0

Проблем с адхезията > 3.5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата
и покритието или между покритията на
60 % от площта (или повече).
Проблем с кохезията > 3 MPa
Проблем с кохезията на покритието на
40 % от площта (или повече).

Критерии за одобрение на алтернативни системи

> 5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата
и покритието или между покритията на
60 % от площта (или повече).
> 5 MPa
Проблем с кохезията на покритието на
40 % от площта (или повече).
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3.2 Епоксидните системи, тествани преди датата на влизане в сила на този Стандарт, трябва
да отговарят само на изискванията за шупли и
ръжда, описани в таблицата по-горе.
3.3 Епоксидните системи, тествани при нанасяне, според таблица 1 на този Стандарт трябва
да отговарят на критериите за епоксидни системи
в таблицата по-горе.
3.4 Алтернативните системи, които не са задължително епоксидни и/или нанесени според
таблица 1 на този Стандарт, трябва да отговарят
на критериите за алтернативни системи, описани
в таблицата по-горе.
4 Доклад от теста
Според секция 4 от Приложение 1.

2. е дно измерване на интервали от 2 до 3 m
и колкото е възможно по-близо до краищата на танка, но не по-далече от 15 mm
от ръбовете на краищата;
3. надлъжни и напречни подсилващи планки:
Е дна поредица от измервания, както е
показано по-долу, направени на 2 до 3 m,
и не по-малко от две поредици между
основните укрепващи елементи;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕР ЗА ДНЕВНИК ЗА ЕЖ ЕДНЕВНИ
ОТЧЕТИ И ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
ДНЕВНИК
		
Страница №:
Кораб:
Танк/Хамбар №:
База данни:
Част от
структура:
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Метод:
Район (m 2):
Абразивен материал:
Големина на зърната:
Температура на
Температура на
повърхността:
въздуха:
Относителна влажност Точка на кондензация:
(максимална):
Достигнат стандарт:
Заобляне на ръбове:
Коментари:
Дейност №:
Дата:
Подпис:
НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЕ:
Метод:
Покритие №
Система
Партиден № Дата
Темп. на въздуха Темп. на повърхността RH %
Точка на кондензация
Измерване на ДСФ*
Особености
* Измерени минимални и максимални стойности
на ДСФ. Стойностите на ДСФ да бъдат прикрепени
към дневника за ежедневни отчети.
Коментари:
Дейност №:
Дата:
Подпис:
ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ Страница №:
Кораб:
Танк/Хамбар №:
База данни:
Част от
структура:
ОПИСАНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ КОРЕКЦИЯ
Описание на резултатите:

Документ за справка (дневник за ежедневни
отчети):
Извършени действия:
Дейност №:

Дата:

Подпис:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИЗМЕРВАНИЯ НА ДЕБЕЛИНАТА НА СУХИЯ
ФИЛМ
1 Следните контролни измервания за проверка
на ДСФ трябва да бъдат направени:
1. едно измерване на всеки 5 от плоската
повърхност на зоните;
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4.

5.

6.
7.

8.

1934

Фиг. 3
Забележка. Стрелките на диаграмата показват
критичните зони и трябва да се четат като
сочещи и двете страни.
и змервания, направени за всяка поредица, на основните укрепващи елементи и
2 измервания за всяка поредица за другите
елементи, както е показано със стрелките
на диаграмата;
на основните укрепващи елементи (носещи
надлъжни и напречни греди) една серия от
измервания на 2 до 3 m, както е показано
на фигура 3 по-горе, но не по-малко от
три поредици;
около отворите по едно измерване от двете
страни на отвора;
пет измервания на квадратен метър (m 2), но
не по-малко от три измервания, направени
на комплексните зони (например големи
скоби на основните укрепващи елементи); и
п роверки на допълнителни места трябва
да бъдат направени, за да се потвърди дебелината на покривната система във всяка
зона, в която инспекторът е преценил за
необходимо.

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и
16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г.,
бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр.,
бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от
2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г.; доп.,
бр. 70 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 9:
„(9) Доставката на предплатени телефонни
карти е доставка на услуга по смисъла на
закона.“
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§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При доставка на услуга, за която е
уговорено поетапно изпълнение, при която
изпълнението на отделните етапи се приема
от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се смята датата
на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол,
подписан от доставчика и получателя.“
2. Създава се ал. 11:
„(11) При доставка на стока, за която е
уговорено поетапно изпълнение, завършването
на всеки етап се смята за отделна доставка и
данъчното събитие за нея възниква на датата
на изпълнението на съответния етап. Алинея 2
се прилага и при доставки на стоки, за които
е уговорено поетапно изпълнение.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се
прилагат и когато при производството, вноса
или придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по нея
подобрения е приспаднат данъчен кредит
пропорционално на степента на използване за
независима икономическа дейност.“
2. В ал. 4 след думите „В случаите по ал. 3“
се поставя запетая и се добавя „изречение първо“ и се създава изречение второ: „В случаите
по ал. 3, изречение второ, за определяне на
данъчната основа по чл. 27, ал. 1 от закона
се взема предвид само данъчната основа на
направените по стоката подобрения, за които
е приспаднат данъчен кредит пропорционално
на степента на използване за независима икономическа дейност.“
§ 4. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „изходно
митническо учреждение“ се заменят с „митническо учреждение на напускане“.
§ 5. В чл. 23, ал. 5 думите „изречение първо
на чл. 92, ал. 3 от закона“ се заменят с „на
чл. 92, ал. 3, т. 1 от закона“.
§ 6. В чл. 25, ал. 1, т. 2 думите „изходно
митническо учреждение“ се заменят с „митническо учреждение на напускане“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ордер за зареждане, стокова разписка за
зареждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки за
потребление на борд, от който са видни име
и/или номер на съответния плавателен съд;“
б) в т. 3 думите „документи, удостоверяващи правото“ се заменят с „копия от
документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя“;
в) създава се т. 5:
„5. декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата из-
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вършена доставка за календарната година, и
е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „г“ се заменят с „чл. 31, т. 2, буква „г“;
б) в т. 1 думите „направлението и“ се заличават.
3. В ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. копия от документи, удостоверяващи
правото на корабопритежателя за извършване
на крайбрежен риболов на лицето и на плавателния съд;
4. копие от свидетелство за регистрация на
кораба или временно свидетелство за плаване.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2,
буква „в“ от закона с място на изпълнение на
територията на страната доставчикът трябва
да разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за
зареждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки за
потребление на борд, от който са видни номерът и датата на рейса, инициалът (име и/или
номер) на съответния плавателен съд;
2. фактура за доставката.“
§ 8. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) За доказване доставката на услуга
по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване на
въздухоплавателни средства по чл. 31, т. 3 от
закона с място на изпълнение на територията
на страната доставчикът следва да разполага
със следните документи:
1. договор с компанията, експлоатираща
въздухоплавателното средство, за извършване на
съответната услуга, от който да е видно името
и/или номерът на въздухоплавателното средство, или друг документ, доказващ извършване
на услугата (приемно-предавателен протокол,
възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
2. фактура за доставката;
3. за авиационни оператори, установени извън
страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата
извършена доставка за календарната година и
е валидна до края на годината.
(2) За доказване доставката на услуга по
строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване,
съоръжаване, превоз и унищожаване по чл. 31,
т. 3 от закона на плавателен съд с място на
изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните
документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
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а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно
името и/или номерът на превозното средство,
или друг документ, доказващ извършване на
услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ,
в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или
част втора, която е приложима; в този случай
не се доказва критерият по чл. 31в, ал. 1, т. 2;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „д“ от закона:
а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно
името и/или номерът на превозното средство,
или друг документ, доказващ извършване на
услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката.“
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За доказване на доставка по отдаване
под наем по чл. 31, т. 4 от закона на плавателен
съд с място на изпълнение на територията на
страната доставчикът трябва да разполага със
следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) договор за наем;
б) копие от свидетелство за регистрация на
плавателен съд или временното свидетелство
за плаване;
в) копие от документ за съответствие на
компанията, отговарящ на изискванията на
Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;
г) копия от документи, удостоверяващи
правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни
дейности извън морските пространства на
Република България, когато такъв се изисква
за упражняване на дейността (концесии, квоти
или други подобни);
д) фактура за доставката;
е) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква
„в“ от закона:
а) договор за наем;
б) фактура за доставката;
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3. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква
„д“ от закона:
а) договор за наем;
б) копие от документи, удостоверяващи
правото за извършване на крайбрежен риболов
на корабопритежателя и на плавателния съд;
в) копие от свидетелство за регистрация на
плавателен съд или временното свидетелство
за плаване;
г) фактура за доставката.“
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) За доказване на доставка по отдаване
под наем по чл. 31, т. 4 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на
територията на страната доставчикът следва да
разполага със следните документи:“.
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За доказване на доставките на услуги по
чл. 31, т. 5 от закона по обработка на плавателен
съд с място на изпълнение на територията на
страната доставчикът трябва да разполага със
следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима;
б) копие от свидетелство за регистрация на
кораба или временното свидетелство за плаване;
в) фактура за доставката;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „д“ от закона:
а) копие от свидетелство за регистрация на
кораба или временното свидетелство за плаване;
б) фактура за доставката.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „по обработка
на въздухоплавателно средство по чл. 31, т. 5 от
закона“ се заменят с „по обработка по чл. 31,
т. 5 от закона на въздухоплавателно средство“;
б) създава се т. 3:
„3. за авиационни оператори, установени
извън страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата
извършена доставка за календарната година и
е валидна до края на годината.“
3. В ал. 3 думите „извън територията на
страната“ се заменят с „на море“.
4. В ал. 6:
а) в т. 1, буква „в“ преди думата „свидетелство“ се добавя „копие от“;
б) в т. 2 в основния текст думите „плавателно средство“ се заменят с „плавателен съд“.
§ 11. В чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 след
думата „документите“ се добавя „по чл. 29“.
§ 12. Член 31 се изменя така:
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„Чл. 31. (1) За доказване на доставка по
чл. 31, т. 7 от закона на въздухоплавателно
средство с място на изпълнение на територията
на страната доставчикът следва да разполага
със следните документи:
1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху въздухоплавателното средство съгласно Закона за
гражданското въздухоплаване;
2. фактура за доставката;
3. за авиационни оператори, установени извън
страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата
извършена доставка за календарната година и
е валидна до края на годината.
(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 7
от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът
следва да разполага със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) писмен договор или друг акт за прехвърляне на собствеността или други вещни права
върху плавателния съд съгласно Кодекса на
търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква
„в“ от закона:
а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското
корабоплаване;
б) фактура за доставката;
3. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква
„д“ от закона:
а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското
корабоплаване;
б) документ, удостоверяващ правото за
извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя;
в) фактура за доставката.“
§ 13. Създава се чл. 31в:
„Плавателни съдове, предназначени и използвани
за плаване в открито море
Чл. 31в. (1) Плавателен съд, за който се
прилага нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“
и „б“ от закона, предназначен и използван за
плаване в открито море, е всеки плавателен
съд, който отговаря едновременно на следните
условия:
1. вписан е в общия единен регистър на
корабите, плаващи под българско знаме,
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воден от Изпълнителната агенция „Морска
администрация“, а за кораб, плаващ под чуждо знаме – вписан е в регистъра, воден от
компетентния орган на държавата, под чието
знаме плава;
2. комплектован с екипаж в съответствие
с международни конвенции;
3. извършва превоз на стоки или пътници
или търговска, промишлена или риболовна
дейност;
4. плаванията му извън териториалното
море на страната са най-малко 60 на сто от
всичките му плавания за период от 12 месеца
преди месеца на получаване на доставка с място
на изпълнение на територията на страната, за
която ще се прилага нулева ставка; при определяне дела на плаванията извън териториалното
море на страната следва да е изпълнен един
от посочените критерии:
а) изминатите мили на плавателния съд
извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от изминатите от
съда общи мили за период от 12 месеца преди
месеца на получаване на доставка с място на
изпълнение на територията на страната, за
която ще се прилага нулева ставка;
б) броят на маршрутите на плавателния съд
извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой
на маршрутите на съда за период от 12 месеца
преди месеца на получаване на доставка с място
на изпълнение на територията на страната, за
която ще се прилага нулева ставка;
в) броят превозени пътници от плавателния
съд извън териториалното море на страната
представлява най-малко 60 на сто от общия
брой на превозени пътници от съда за период
от 12 месеца преди месеца на получаване на
доставка с място на изпълнение на територията
на страната, за която ще се прилага нулева
ставка;
г) превозеният тонаж на товари и/или поща
от плавателния съд (при основна дейност превоз
на товари, търговски или промишлени дейности
и/или поща) извън териториалното море на
страната представлява най-малко 60 на сто от
общия превозен тонаж от съда за период от 12
месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на
страната, за която ще се прилага нулева ставка.
(2) Нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“
и „б“ от закона не се прилага за следните
плавателни съдове:
1. използвани за търговски и промишлени
дейности в рамките на териториалното море;
2. използвани за отглеждане на стриди и
миди;
3. използвани за спортни и развлекателни
цели или за лични нужди;
4. използвани за плаване по реки;
5. които не отговарят на условията по ал. 1.
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(3) Когато плавателният съд извършва плавания с инцидентен, случаен или нерегулярен
характер, за определяне дела на плаванията
извън териториалното море на страната при
различни от посочените в ал. 4 доставки за
прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2,
букви „а“ и „б“ от закона следва да са изпълнени
поне два от посочените критерия по ал. 1, т. 4,
от буква „а“ до буква „г“.
(4) Делът на плаванията извън териториалното море на страната по ал. 1, т. 4 при
строителство, доставка или наем на плавателен
съд за прилагане на нулевата ставка по чл. 31,
т. 2, букви „а“ и „б“ от закона се определя на
база намерения за очакваните плавания или
експлоатационния профил на плавателния
съд. Когато плавателният съд е нает от един
и същ корабопритежател най-малко по два
договора, които следват един след друг и са с
обща продължителност над 12 месеца, делът
на плаванията извън териториалното море
на страната по ал. 1, т. 4 се определя на база
реални данни за съда за период от 12 месеца
преди месеца на получаване на доставка с място
на изпълнение на територията на страната, за
която ще се прилага нулева ставка.
(5) Критериите по ал. 1, т. 4, от буква „а“
до буква „г“ се определят на база реални
данни от корабния или бордовия дневник или
информация от системата за навигация и позициониране, или от превозни документи, или
на база намерения и екплоатационен профил
на плавателния съд.
(6) Корабопритежател на плавателен съд,
който е или ще бъде предназначен и използван
за плаване в открито море, независимо дали е
установен, или не е установен на територията
на страната, декларира изпълнението на критериите за прилагане на нулева ставка по ал. 1,
т. 4, от буква „а“ до буква „г“ чрез изготвяне
на декларация по образец – приложение № 26,
която се предоставя на доставчика при първата
извършена доставка за календарната година и
е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима.
(7) Когато плавателният съд е използван в
продължение на по-малко от една година, за
определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната при различни от
посочените в ал. 4 доставки за прилагане на
нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“
от закона следва да е изпълнен поне един от
посочените критерии по ал. 1, т. 4 от буква „а“
до буква „г“, считано от датата на започване
на дейността до датата на изготвяне на декларацията по ал. 6.
(8) Всяко плаване между две пристанища,
разположени в териториални води, териториални води на Европейския съюз или международни води, и където са извършвани операции
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по товарене или разтоварване на товари и/или
по качване или слизане на пътници, се счита
за един маршрут. За един маршрут се счита и
когато тези операции са извършени на пристанището, от което плавателният съд е отплавал
и на което пристига отново след плаване без
спирка в друго пристанище.
(9) При определянето на процента по ал. 1,
т. 4, от буква „а“ до буква „г“ не се включват
плавания, извършени единствено с цел тестване
на плавателния съд, ремонт или обучение на
екипажа.“
§ 14. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „необщностна“ се заменя
с „несъюзна“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. митнически документи, от които е
видно, че към датата, на която данъкът за
доставката става изискуем, стоките са със
статут на временно складирани стоки или са
поставени в свободна зона или под митнически
режими – митническо складиране, активно
усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит.“
§ 15. В чл. 33 т. 1 се изменя така:
„1. митнически документ за поставяне на
стоките под митнически режим „активно
усъвършенстване“, в който той е вписан като
титуляр, когато стоките са несъюзни, съответно
документ, удостоверяващ приключването на
митническите формалности при внос по чл. 16,
ал. 3 от закона, когато стоките са съюзни и се
въвеждат на територията на страната от трета
територия;“.
§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За доказване на доставката по ал. 1 с
място на изпълнение на територията на страната
доставчикът следва да разполага едновременно
със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) дисбурсментска сметка;
б) договор между корабопритежателя и
корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения
между страните;
в) фактура за доставката;
г) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „д“ от закона:
а) дисбурсментска сметка;
б) договор между корабопритежателя и
корабния му агент или друг документ, доказ-
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ващ наличието на договорни правоотношения
между страните;
в) фактура за доставката.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За доказване на доставката по ал. 3 с
място на изпълнение на територията на страната
доставчикът следва да разполага едновременно
със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) договор за морско посредничество или друг
документ, доказващ наличието на договорни
правоотношения между страните;
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „д“ от закона:
а) договор за морско посредничество или друг
документ, доказващ наличието на договорни
правоотношения между страните;
б) фактура за доставката.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Извън случаите по ал. 1 и 3 за доказване
на доставки по чл. 31, т. 9 от закона с място
на изпълнение на територията на страната
доставчикът следва да разполага едновременно
със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса
на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „д“ от закона:
а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса
на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката.“
4. В ал. 6, т. 1, буква „а“ думата „местна“
се заменя със „съюзна“.
§ 17. В чл. 40 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 47 ал. 3 се изменя така:
„(3) При внос на стоки по чл. 16 от закона
под режим „временен внос с частично освобождаване от вносни мита“ в данъчната основа
по чл. 55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи
вносни мита.“
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§ 19. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „временен внос с частично
освобождаване от митни сборове“ се заменят
с „временен внос с частично освобождаване
от вносни мита“, а думите „или обработка под
митнически контрол“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „временен внос с частично
освобождаване от митни сборове“ се заменят
с „временен внос с частично освобождаване
от вносни мита“, а думите „или обработка под
митнически контрол“ се заличават.
§ 20. Член 52 се отменя.
§ 21. В чл. 56, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. при режим „активно усъвършенстване“;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. при режим „временен внос с частично
освобождаване от вносни мита“;“.
§ 22. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „вещи“ се заменя с
„имоти“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правото на приспадане на данъчен
кредит на основание ал. 1 и 2 възниква, както
следва:
1. по чл. 71а и 71б от закона – за стоки,
които са или биха били дълготрайни активи
и които ще се използват от правоприемника
едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди
или за нуждите на собственика, на неговите
работници и служители, или по-общо за цели,
различни от неговата независима икономическа дейност;
2. по чл. 73 или 73б от закона – извън случаите по т. 1 за стоки и за услуги, които ще
се използват от правоприемника в рамките на
независимата икономическа дейност както за
извършване на доставки, за които има право
на приспадане на данъчен кредит, така и за
доставки или дейности, за които няма такова
право.“
3. В ал. 7 думата „три“ се заменя с „дванадесет“.
4. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Описът по ал. 5 може да се подава и
на технически носител или по електронен път
във формат, структура и валидационна схема
на файл, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите.
(11) В случаите на чл. 10а, ал. 1 от закона
за внесените стоки от съдружника, които се
унищожават чрез употреба, се прилага чл. 10,
ал. 2 от закона.“
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правото на приспадане на данъчен
кредит на основание ал. 1 и 2 възниква, както
следва:
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1. по чл. 71а и 71б от закона – за стоки, които
са или биха били дълготрайни активи и които
ще се използват от регистрираното лице едновременно както за независима икономическа
дейност, така и за негови лични нужди или за
нуждите на собственика, на неговите работници
и служители, или по-общо за цели, различни
от неговата независима икономическа дейност;
2. по чл. 73 или 73б от закона – за стоки,
извън тези по т. 1, и за услуги, които ще се
използват от регистрираното лице в рамките
на независимата икономическа дейност както за извършване на доставки, за които има
право на приспадане на данъчен кредит, така
и за доставки или дейности, за които няма
такова право.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Описите по ал. 1 и 2 могат да се подават
и на технически носител или по електронен път
във формат, структура и валидационна схема
на файл, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите.“
§ 24. В глава девета се създава чл. 61б:
„Критерий за изчисляване на размера на данъка,
съответстващ на използването на стоката
за осъществяване на независима икономическа
дейност
Чл. 61б. Критерий за разпределяне, който
гарантира максимално точно изчисляване на
размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или
комбинация от двата, който отчита степента
на използване за независима икономическа
дейност, съобразно спецификата на съответната
стока, по отношение на която ще се прилага.“
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 129“ се заменят с
„чл. 10а и чл. 129“;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. на дълготрайни активи, използвани от
данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност;
4. на недвижими имоти и на финансови
услуги, които са с инцидентен характер.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато стоки или услуги, внесени за
общо ползване при условията на чл. 10а от
закона, се използват от неперсонифицираното
дружество както за извършване на доставки,
за които има право на приспадане на данъчен
кредит, така и за доставки или дейности, за
които няма такова право, съдружникът прилага
чл. 73 от закона на база оборота на неперсонифицираното дружество.“
§ 26. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) При изчисляване на разликата по ал. 1
за получените стоки и услуги, внесени за общо
ползване, в случаите на чл. 10а, ал. 2 от закона
съдружникът използва коефициента по чл. 73,
ал. 2 от закона за текущата календарна година,
изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в изречение първо от нея след думите „ал. 1“ се
добавя „и 2“.
§ 27. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от
закона регистрираното лице коригира размера
на ползвания данъчен кредит независимо дали
доставчикът му е издал кредитно известие, или
друг документ, когато документирането следва
да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно
от 5 дни от развалянето на доставката, чрез
издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94,
ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. размер на ползвания данъчен кредит;
5. номер и дата на документ/и, по който/
които е упражнено право на приспадане на
данъчен кредит;
6. номер и дата на кредитното известие,
когато е издадено такова.
(2) Протоколът по ал. 1 се отразява в
дневника за покупките със знак „-“ и справкадекларацията за съответния данъчен период.
Издаденото от доставчика кредитно известие
не се отразява в дневника за покупки. Когато
данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника за
продажбите със знак „-“ за съответния данъчен
период.
(3) Корекциите по чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол,
който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94,
ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително
при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;
6. номер и дата на документ/и, по който/
които е упражнено право на приспадане на
данъчен кредит;
7. брой на съответните години по чл. 79,
ал. 3 от закона;
8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност
спрямо общото є използване в годината, през
която е упражнено право на данъчен кредит
за нея, когато е необходима за изчисляване на
корекцията;
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9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен
кредит, когато е необходим за изчисляване на
корекцията;
10. размер на дължимия данък.
(4) Корекциите по чл. 79, ал. 5 от закона се
извършват чрез издаване на протокол, който
трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94,
ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително
при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;
6. номер и дата на документ/и, по който/
които е упражнено право на приспадане на
данъчен кредит;
7. брой на съответните години по чл. 79,
ал. 5 от закона;
8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност
спрямо общото є използване в годината, през
която е упражнено право на данъчен кредит
за нея, когато е необходима за изчисляване на
корекцията;
9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на частичен данъчен кредит, когато е необходим за
изчисляване на корекцията;
10. размера на неползвания данъчен кредит,
който лицето може да приспадне.
(5) Корекциите по чл. 79а от закона се
извършват чрез издаване на протокол, който
трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94,
ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката, която е или би била
дълготраен актив, включително недвижим
имот;
5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на
недвижим имот;
6. номер и дата на документ/и, по който/
които е упражнено право на приспадане на
данъчен кредит;
7. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност
спрямо общото є използване в годината, през
която е упражнено право на данъчен кредит
за нея, когато е необходима за изчисляване на
корекцията;
8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност
спрямо общото є използване за годината на
настъпване на изменението в използването на
стоката до изтичане на 5-годишния срок, съот-
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ветно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3
от закона, когато е необходима за изчисляване
на корекцията;
9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен
кредит, когато е необходим за изчисляване на
корекцията;
10. коефициент по чл. 73 от закона за годината
на настъпване на изменението в използването
на стоката до изтичане на 5-годишния срок,
съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а,
ал. 3 от закона;
11. размера на увеличението/намалението
на размера на данъчния кредит.
(6) Корекциите по чл. 79б от закона се
извършват чрез издаване на протокол, който
трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94,
ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на услугата, която е или би била
дълготраен актив;
5. начислен ДДС при получаване на услугата;
6. номер и дата на документ/и, по който/
които е упражнено право на приспадане на
данъчен кредит;
7. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен
кредит, когато е необходим за изчисляване на
корекцията;
8. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на обстоятелствата до
изтичане на 5-годишния срок съгласно чл. 79б,
ал. 3 от закона;
9. размера на увеличението/намалението на
размера на данъчния кредит.
(7) Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена
корекция по чл. 79а или 79б от закона, но не
е приспаднало данъчен кредит на основание
чл. 70 от закона при производството, придобиването или внос на стоката, включително при
придобиването или изграждането на недвижим
имот, или при получаването на услуга, които
са или биха били дълготрайни активи, когато
извърши облагаема доставка на стоката или
услугата, има право по чл. 79, ал. 5 от закона
да приспадне неползвания при придобиването
данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
ДК = НДДС × 1/20 × БГ, където:
ДК е размерът на неползвания при придобиването или изграждане на имота данъчен
кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при придобиване
или изграждане на имота;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството, включително годината на
настъпване на обстоятелството, до изтичане

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

на 20-годишния срок, като 20-годишният срок
се брои считано от:
– началото на годината на упражняване
правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване,
в случай че имотът не се ползва повече от една
година след годината на упражняване правото
на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено
право на данъчен кредит;
2. за всички останали стоки и услуги:
ДК = НДДС × 1/5 × БГ, където
ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на стоката
или при получаване на услугата данъчен кредит,
който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката
или при получаване на услугата;
БГ – броят на годините от настъпване на
обстоятелството, включително годината на
настъпване на обстоятелството, до изтичане
на 5-годишния срок считано от началото на
годината на упражняване правото на данъчен
кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през
която изтича срокът по чл. 72, ал. 1.
(8) За целите на изчисляването на корекциите по чл. 79, 79а и 79б от закона:
1. К х е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата
в рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които е налице
право на приспадане на данъчен кредит; в този
случай коефициентът по чл. 73 от закона за
съответната година не се взема предвид;
2. К х е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата
в рамките на независимата си икономическа
дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит; в
този случай коефициентът по чл. 73 от закона
за съответната година не се взема предвид;
3. К0 е 1, ако при придобиване на стоката
или получаване на услугата регистрираното
лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй
като е възнамерявало да я използва в рамките
на независимата си икономическа дейност
само за доставки, за които е налице право на
приспадане на данъчен кредит; в този случай
коефициентът по чл. 73 от закона за годината,
през която е придобита стоката или услугата,
не се взема предвид;
4. К0 не може да е 0, ако при придобиване на
стоката или получаване на услугата регистрираното лице е приспаднало частичен данъчен
кредит, тъй като е възнамерявало да я използва
в рамките на независимата си икономическа
дейност както за доставки, за които е налице
право на приспадане на данъчен кредит, така и
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за доставки, за които лицето няма такова право;
в този случай се взема предвид коефициентът
по чл. 73 от закона за годината, през която е
придобита стоката или услугата;
5. К0 е 0, ако при придобиване на стоката или
получаване на услугата регистрираното лице
не е приспаднало данъчен кредит на основание
чл. 70 от закона, тъй като е възнамерявало да
я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които
не е налице право на приспадане на данъчен
кредит, независимо дали при придобиване на
стоката или получаване на услугата лицето е
възнамерявало да я използва и за цели извън
рамките на независимата икономическа дейност; в този случай коефициентът по чл. 73
от закона за годината, през която е придобита
стоката или услугата, не се взема предвид;
6. ПрНИД х е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или
услугата само за независима икономическа
дейност;
7. ПрНИД х е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или
услугата само за цели, различни от неговата
независима икономическа дейност;
8. ПрНИД0 не може да бъде 0 или 1.“
§ 28. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Корекции по чл. 79, 79а и 79б
от закона за стоки и услуги, внесени за общо
ползване на основание чл. 10а, ал. 2 от закона,
се извършват от съдружника съгласно използването на тези стоки или услуги в рамките
на независимата икономическа дейност на
неперсонифицираното дружество.
(2) За стоки и услуги, за които на основание
чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от закона не е приспаднат
данъчен кредит, корекция по чл. 79а, ал. 3, т. 2,
буква „а“ от закона се извършва само ако за
годината, през която се извършва корекцията,
е изпълнено някое от следните условия:
1. в рамките на съответната година стоката
или услугата се използва единствено за дейностите по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона, или
2. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва и за дейности,
различни от тези по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от
закона, когато една или повече от изброените
в чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона дейности са
основна дейност по смисъла на § 1, т. 18а от
допълнителните разпоредби на закона.
(3) За стоки и услуги, за които е приспаднат
изцяло данъчен кредит на основание чл. 70,
ал. 2, т. 1 – 5 от закона, за всяка от годините,
следващи годината на упражняване на право
на данъчен кредит, за която не са изпълнени
изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 1 – 5 от закона,
за целите на изчисляване на корекцията по
чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква „б“ от закона К х е 0.“
§ 29. В чл. 68 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 30. В чл. 73 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
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а) се създава ново изречение второ:
„В облагаемия оборот по изречение първо се
включва и оборотът по чл. 96, ал. 4 от закона.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
2. В ал. 5 след думите „132“ се поставя запетая и се добавя „132а“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Лице, регистрирано на основание чл. 132
от закона, се счита за регистрирано на основанието, на което е регистриран прехвърлителят/
праводателят към момента на регистрацията
на приобретателя/правоприемника.“
§ 31. В чл. 74, ал. 2, т. 1 думите „чл. 96, ал. 1
и чл. 100, ал. 1“ се заменят с „чл. 96, ал. 1,
чл. 100, ал. 1 и чл. 132а“.
§ 32. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая
и се добавя „в случаите, когато са издадени“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато не е налице основанието на
чл. 107, т. 4, буква „г“ от закона, няма право
да прекрати регистрацията си лице, регистрирано на основание чл. 132, ал. 5 от закона,
докато някой от съдружниците е регистриран
по закона.“
§ 33. В чл. 79, ал. 17 след думите „чл. 21,
ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „чл. 22,
ал. 1“.
§ 34. В чл. 81, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Регистрираните лица издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 от закона за
всеки от следните случаи:“.
2. В т. 5 думите „чл. 66, ал. 1 и 3, чл. 67,
ал. 2“ се заличават.
3. Създава се т. 7:
„7. по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона – от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно
хранителни стоки.“
§ 35. В чл. 83 се създава ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 5, когато собственикът
на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно
собственикът на ипотекираната вещ) изцяло,
частично или пропорционално на степента на
използване за независима икономическа дейност е приспаднал данъчен кредит за стоките,
предмет на освободена доставка, начислява и
дължи данък в размер, определен по чл. 79,
ал. 2 и 3 от закона.“
§ 36. В чл. 83а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „по реда на“ се
добавя „чл. 499, ал. 1 от“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите на съдебно отстранение по
реда на чл. 499, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс длъжникът,
за който е установено, че не е бил собственик
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на продадения недвижим имот, и който изцяло,
частично или пропорционално на степента на
използване за независима икономическа дейност е приспаднал данъчен кредит за имота,
предмет на продажбата/проданта, начислява
и дължи данък в размер, определен по чл. 79,
ал. 3 от закона.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Корекцията по ал. 4 се извършва по
реда на чл. 79, ал. 4 от закона през данъчния
период, през който е влязло в сила решението
на компетентния съд, с което е установено, че
длъжникът не е бил собственик на продадения
имот. Обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 от закона
се считат възникнали не по-късно от годината,
през която е влязло в сила постановлението за
възлагане, съответно договорът за продажба,
по които купувачът впоследствие е съдебно
отстранен.“
§ 37. Член 87а се изменя така:
„Чл. 87а. (1) Член 136, ал. 1 от закона се
прилага и когато туроператор предоставя от
свое име стоки или услуги, получени от други
данъчно задължени лица, на друг туроператор
във връзка с пътуването на пътуващо лице, от
които пътуващото лице се възползва пряко.
(2) Когато към обща туристическа услуга
освен стоките или услугите, закупени от други
данъчно задължени лица, от които пътуващото
лице се възползва пряко, туроператорът предоставя като част от доставката и стоки или
услуги, които не са закупени от други данъчно задължени лица, за тези стоки и услуги се
прилага общият режим на закона.“
§ 38. В чл. 101 ал. 3 се изменя така:
„(3) Към декларацията по ал. 1 се прилага
копие от документа, издаден от доставчика в
съответствие с чл. 79б, ал. 2.“
§ 39. В чл. 103, ал. 2, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) документа, издаден от доставчика в
съответствие с чл. 79б, ал. 2 – когато превозното средство е придобито от вътреобщностно
придобиване;“.
§ 40. В глава седемнадесета „а“ се създава
чл. 111и:
„Замяна на обезпечение
Чл. 111и. (1) По искане на данъчно задълженото лице предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно
обезпечение от видовете обезпечения съгласно
чл. 111в.
(2) Лицето предоставя новия вид обезпечение
с подаване на заявление по образец – приложение № 36, в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(3) Когато към момента на подаване на
заявлението по ал. 2 е настъпила промяна
на обстоятелствата, които са от значение за
определяне размера на обезпечението, лицето
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предоставя новия вид обезпечение в размера
по чл. 176в, ал. 2 и 3 от закона.
(4) Срокът на действие на новия вид обезпечение не може да бъде по-кратък от оставащия
срок на обезпечението, чиято замяна е заявена.
(5) Компетентният орган по приходите извършва проверка по реда на чл. 111ж за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.
(6) След вписване на новия вид обезпечение
в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона замененото обезпечение се освобождава по реда на
чл. 111д, ал. 2 – 4.“
§ 41. В чл. 113, ал. 4, 6, 8 и 14 думите
„магнитен или оптичен носител“ се заменят с
„технически носител“.
§ 42. Създава се чл. 113б:
„Деклариране и отчитане на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки
Чл. 113б. Регистрирано лице, което извършва безвъзмездно предоставяне на хранителни
стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от
закона, отразява издадения протокол по чл. 81,
ал. 1, т. 7 с код „95“ в дневника за продажби за
съответния данъчен период, като задължително попълва информацията в колони от 1 до 9
включително на приложение № 10.“
§ 43. Създава се чл. 113в:
„Деклариране и отчитане на упражнено право на
данъчен кредит пропорционално на степента на
използване за независима икономическа дейност
Чл. 113в. В случаите по чл. 71а, 71б и 73б от
закона регистрираното лице отразява в приложение № 11 дневник за покупките получените
документи, като в колони от 10 до 13 включително се посочват стойностите, съответстващи
на използването на стоката или услугата за
независима икономическа дейност, а в колона 9 се посочват стойностите, съответстващи
на използването на стоката или услугата за
личните нужди на данъчно задълженото лице
или за нуждите на собственика, работниците
и служителите, или по-общо за цели, различни
от неговата независима икономическа дейност.“
§ 44. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. В заглавието и в ал. 1 думите „магнитните
и оптичните носители“ се заменят с „техническите носители“.
2. В ал. 5 думите „магнитните или оптичните носители“ се заменят с „техническите
носители“.
3. В ал. 6 думите „магнитния или оптичния
носител“ се заменят с „техническия носител“,
а в ал. 7 и 8 думите „магнитен или оптичен
носител“ се заменят с „технически носител“.
§ 45. В чл. 115, ал. 4 думите „магнитен или
оптичен носител“ се заменят с „технически
носител“.
§ 46. Създава се чл. 119а:
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„Справка-декларация, отчетни регистри и
VIES-декларация за последния данъчен период
при дерегистрация поради смърт на физическо
лице или физическо лице – едноличен търговец
Чл. 119а. (1) В случаите по чл. 125, ал. 13
от закона справка-декларацията, отчетните
регистри и VIES-декларацията се подават само
на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите на наследодателя, като се
прилагат правилата за отчитане и деклариране
по тази глава.
(2) Заедно със справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се прилагат
и данни, неразделна част от справка-декларацията, за наследствените дялове на наследниците/
заветниците по образец – приложение № 37.
(3) Приложение № 37 се подава само на
хартиен носител.
(4) За целите на чл. 125, ал. 13 от закона
последният данъчен период обхваща и данъчния
период, предшестващ датата на дерегистрацията, по отношение на който срокът за подаване
на справка-декларацията, отчетните регистри
и VIES-декларацията не е изтекъл към датата
на дерегистрацията и същите не са подадени
от регистрираното лице.“
§ 47. Създава се чл. 119б:
„Корекции на грешки при декларирането
Чл. 119б. (1) В случаите по чл. 126, ал. 4 от
закона след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите корекциите се
извършват в отчетните регистри, съответно в
справка-декларацията и VIES-декларацията, за
данъчния период, в който е допусната грешката. В съответния дневник се отразява оригиналният запис на документа, като в полетата,
описващи стойности, се попълват равни по
размер, но с противоположен знак стойности
и се отразява нов запис с коректните данни.
Справка-декларацията, VIES-декларацията и
отчетните регистри се подават само на хартиен
и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите.
(2) В случаите по чл. 126, ал. 7 и 8 от закона
лице, на което е прекратена регистрацията,
подава справка-декларация и отчетни регистри, като в дневника за продажби, съответно
в справка-декларацията, за данъчния период,
през който е издаден съответният документ,
отразява само издадените документи, за които е издадено разрешение от компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите. Справка-декларацията и
отчетните регистри се подават само на хартиен
и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите до 14-о число включително на
месеца, следващ данъчния период, през който
е издаден съответният документ.
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(3) В случаите по ал. 1 и 2 в справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните
регистри се посочва идентификационният номер
по чл. 94, ал. 2 от закона, под който лицето е
било регистрирано до датата на прекратяване
на регистрацията му.“
§ 48. В чл. 121, ал. 4 думите „магнитните
и оптичните носители“ се заменят с „техническите носители“.
§ 49. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. За целите на § 1, т. 83, буква „б“ от
допълнителните разпоредби на закона при
определяне на стойността при придобиване,
производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв., не се включва данъкът върху
добавената стойност.“
§ 50. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1
в раздел Б „Правото (задължението) си за
регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:“
след думите „Чл. 132, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация на лице, което на основание
чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги
от регистрирано лице“ се създават нови редове:
„ Чл. 132, ал. 5 ЗДДС – задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в
което участва съдружник, който е регистрирано
по този закон лице.
Чл. 132а ЗДДС – регистрация по избор при
смърт на регистрирано по този закон физическо
лице или физическо лице – едноличен търговец,
чието предприятие е поето по наследство или
по завет, когато независимата икономическа
дейност на починалото лице бъде продължена
от лице, което не е регистрирано по този закон
и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС“.
§ 51. Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се
отменя.
§ 52. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1
в раздел Б „Правото (задължението) си за
прекратяване на регистрацията по Закона за
данък върху добавената стойност реализирам
на основание:“ след думите „Чл. 108, ал. 1,
т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице,
регистрирано на основание чл. 97а, когато към
датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна
дерегистрация“ се създава нов ред:
„
Чл. 108, ал. 3 ЗДДС – дерегистрация
по избор на лице, регистрирано на основание
чл. 132 и 132а, когато към датата на подаване
на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация“.
§ 53. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на раздел „Параметри, структура и изисквания към файловете
на магнитния или оптичния носител“ думите
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„магнитния или оптичния носител“ се заменят
с „техническия носител“.
2. В раздел „Общи изисквания към структурата на файловете“ думите „магнитен или
оптичен носител“ се заменят с „технически
носител“.
3. В раздел „Изисквания към конкретни
полета“:
а) наименованието на раздела се отделя с
един празен ред преди и след него;
б) в полето „Вид на документа“ в колони
„Код“ и „Описание“ след ред с код 94 и наименование „Протокол за изискуемия данък по
чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим“
се добавя нов ред с код 95 и наименование
„Протокол за безвъзмездно предоставяне на
хранителни стоки, за което е приложим чл. 6,
ал. 4, т. 4 ЗДДС“.
4. В раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или оптичния
носител“:
а) в наименованието на раздела думите
„магнитния или оптичния носител“ се заменят
с „техническия носител“;
б) на ред за код 02-04, поле „Вид на документа“ в колона „Контроли/правила при приемане,
водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „94 – Протокол за
изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона
с получател по доставката лице, което прилага
специалния режим“ се добавя „95 – Протокол
за безвъзмездно предоставяне на хранителни
стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4
ЗДДС“.
5. В наименованието на раздел „Дневник за
покупките – структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител“
думите „магнитния или оптичния носител“ се
заменят с „техническия носител“.
§ 54. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1
в раздел „Параметри, структура и изисквания
към файла, съдържащ VIES-декларацията,
подавана по електронен път:“ в секция „Декларатор“ думите „магнитния или оптичния
носител“ се заменят с „техническия носител“.
§ 55. В приложение № 19 към чл. 101, ал. 1
в раздел „Ж. Приложени документи“ се правят
следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), посочен в кл. Г (в случаите
на вътреобщностно придобиване)“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача) (когато превозното средство
е придобито от вътреобщностно придобиване)“.
§ 56. В приложение № 22 към чл. 113, ал. 15
в раздел „Параметрите и изискванията към
структурата на данните на електронния регистър“ думите „магнитен или оптичен носител“
се заменят с „технически носител“.
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§ 57. Наименованието на приложение № 25
към чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 2, т. 2 и чл. 31б,
ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 25
към чл. 31б, ал. 3“.
§ 58. Приложение № 26 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 31в, ал. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
Ние/We, .................................................................
(име на корабопритежателя/shipowner’s name – the
company, that operates the ship on his own behalf
regardless of whether he is the owner of the ship or
using it on other legal grounds)
.......................................................................................
(седалище, адрес на управление/registered seat,
address)
.......................................................................................
(ДДС номер (ако има такъв) на корабопритежателя/shipowner’s VAT registration number (if any)
ЧАСТ ПЪРВА/PART ONE
.......................................................................................
(име и регистрационен номер (ако има такъв) на
плавателния съд/Name and registration number (if
any) of the vessel)
Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд:
Declare that the above mentioned vessel:
1. е вписан в корабен регистър на държавата
...................., под чието знаме плава;
is entered in а ship register of the State ...............
under which flag she navigates;
2. извършва превоз на стоки или пътници срещу
възнаграждение или търговска, промишлена или
риболовна дейност;
Is engaged in the carriage of goods or passengers for
reward or in commercial, industrial or fishing activity;
3. e комплектован с екипаж в съответствие с
международни конвенции;
Has a crew employed in compliance with the
international conventions;
4. е предназначен и използван за извършване
на плавания в открито море, като плаванията му
извън териториалното море на страната са повече
или равно на 60 на сто (в процент) от всичките му
плавания за период от 12 месеца преди месеца на
получаване на доставка с място на изпълнение на
територията на страната, за която ще се прилага
нулева ставка, с което са изпълнени условията
на чл. 31в, ал. 1, т. 4, буква ……...……
Is designed and used for navigation on the high
seas where its journeys on the high seas are equal or
exceed 60 % of all of its journeys for a period of 12
months prior to the acquisition of the zero rated supply
taxable on the territory of Republic on Bulgaria, thus
fulfilling the conditions under Art. 31c, par. 1, letter
…...... are fulfilled.
Настоящата декларация се предоставя във
връзка с прилагането на нулева ставка за ДДС
по реда на чл. 31 ЗДДС и в съответствие с чл. 31в
ППЗДДС на Република България.
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The current declaration is presented in relation with
the application of zero rate of VAT in accordance with
art.31 of VAT Act and art.31c of the Regulation for
Application of the VAT Act of the Republic of Bulgaria.
ЧАСТ ВТОРА/PART TWO
(прилага се за кораби в строеж, преустройство
(модификация и трансформация) и новопридобити кораби/applicable for vessels under construction,
transition (modification and transformation) and for
vessels which have just been acquired)
.......................................................................................
(Строителен номер или име и регистрационен
номер (ако има такъв) на плавателния съд/Hull
number or name and registration number (if any) of
the vessel)
Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд/плавателен съд в строеж:
Declare that the above mentioned vessel/vessel
under construction:
1. е вписан в регистър на корабите, на държавата
…………........., под чието знаме плава или ще плава;
is entered in a register of ships of the State ...…………
under which flag it navigates or will navigate;
2. ще се използва за извършване на превоз на
стоки или пътници срещу възнаграждение или
търговска, промишлена или риболовна дейност;
will be engaged in the carriage of goods or
passengers for reward or in commercial, industrial or
fishing activity;
3. е предназначен и ще се използва действително и предимно за извършване на плавания в
открито море.
Is designed and will be used effectively and
predominantly for navigation on the high seas.
Настоящата декларация се предоставя във
връзка с прилагането на нулева ставка за ДДС
по реда на чл. 31 ЗДДС и в съответствие с чл. 31в
ППЗДДС на Република България.
The current declaration is presented in relation with
the application of zero rate of VAT in accordance with
art. 31 of VAT Act and art.31c of the Regulation for
Application of the VAT Act of the Republic of Bulgaria.
Долуподписаният ................................................,
декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Undersigned, ...........................................................,
I declare that the information filled in this form is
true and accurate.
Дата .......... Длъжност ..................... Подпис................
Date ........... Position ................ Signature ...............“

§ 59. В приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1
и чл. 111г, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„Приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1,
чл. 111г, ал. 1 и чл. 111и“.
2. В основанията за подаването му след
думите „
За предоставяне на обезпечение
по чл. 176в, ал. 6 ЗДДС“ се добавя „ За замяна на предоставено обезпечение по чл. 111и
ППЗДДС“.
§ 60. Създава се приложение № 37 към
чл. 119а:
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„Приложение № 37
към чл. 119а
ДАННИ ЗА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ/ЗАВЕТНИЦИТЕ КЪМ СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ……………………. (ИН ПО ЗДДС
НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ) ЗА ДАНЪЧЕН ПЕРИОД ..../.......ММ/ГГГГ

Част I Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП/ ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен
№ от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5

4. Постоянен
адрес

3. Име

Декларацията се подава от:
3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски
код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
5.1. Област

5. Адрес за
кореспонденция

заветник >>

наследник >>

3.1. Собствено име

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

Адресът съвпада с
постоянния >>

Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния
адрес
на
декларатора. В този случай т. 5
не се попълва

6. За контакт >>

5.4. пощенски
код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

>> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо
лице и декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния
представител
>> Отбелязва се, ако декларацията се подава от пълномощник. В Част ІІ се попълват данните на
упълномощеното лице.
>> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез
пълномощник с постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице.

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на
НАП/ ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

5. Адрес за
кореспонденция

4. Постоянен
адрес

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2
се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на
чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски
код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът
за кореспонденция съвпада
с постоянния адрес на
упълномощеното лице или
законния представител. В
този случай т. 5 не се
попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

5.4. пощенски
код
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Част III Данни за наследствените дялове на наследниците/заветниците

(Данни за заветник се посочват само, когато предмет на завещателното разпореждане е предприятие по смисъла на
Търговския закон)
№
по
ред

1

К
о
д

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен
номер от регистъра на
НАП/ ЕИК на
чуждестранно
физическо лице

Собствено име, презиме и
фамилно име

Наследствен
дял

2

3

4

5

Размер на
сумата за
довнасяне/
възстановяване
/излишното
да се
зачертае/
6

Банкова сметка
(IBAN, титуляр)

7

1
2
3
4
5
6
Забележки: 1. Когато предприятието на едноличен търговец е поето от един от наследниците или от заветник, задълженията/вземанията, възникнали
от тази дейност се поемат само от него. В случая като задължение/вземане на този наследник/заветник в колона 5 се посочва цялото
задължение/вземане на поетото предприятие по справка-декларацията за данък върху добавената стойност.
2. Информация за банкова сметка се попълва само, ако в справка-декларацията за данък върху добавената стойност е попълнена някоя от клетките - 80,
81 или 82.
3. В колона 2 се попълва: 1 - ако в колона 3 е вписан ЕГН; 2 - ако в колона 3 е вписан ЛН; 3 –ако в колона 3 е вписан ЛНЧ; 4 - ако в колона 3 е вписан Служебен
№ от регистъра на НАП; 5 - ако в колона 3 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице.
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове!

Дата

Дата
Дата
Дата
Дата
Дата

ден

месец

година

Подпис
на
лицето,
което
подава
декларацията (наследник, заветник или
негов законен представител)

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

Собствено и фамилно име и подпис на
наследник, заветник или негов законен
представител, различен от декларатора*
Собствено и фамилно име и подпис на
наследник, заветник или негов законен
представител, различен от декларатора*
Собствено и фамилно име и подпис на
наследник, заветник или негов законен
представител, различен от декларатора*
Собствено и фамилно име и подпис на
наследник, заветник или негов законен
представител, различен от декларатора*
Собствено и фамилно име и подпис на
наследник, заветник или негов законен
представител, различен от декларатора*

Забележка: * полагането на подписи от наследниците/заветниците или техни законни представители, различни от декларатора, не е задължително.
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове!

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. В § 22, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 8 от 2016 г.) думите „недвижимите
вещи“ се заменят с „недвижимите имоти“.
§ 62. Досегашното приложение № 6 към
чл. 68, ал. 4 се прилага за данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или
възстановяване след приключила процедура по
приспадане, посочен в справки-декларациите,
отнасящи се за данъчни периоди до влизане
в сила на този правилник, включително за
данъчния период на влизане в сила на този
правилник.
§ 63. За дата на регистрация при регистрация
по чл. 132, ал. 5 от закона на основание § 46 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97
от 2016 г.) се счита датата на връчването на
акта за регистрация. В регистрационния опис
по чл. 74, ал. 2, т. 3 от закона се включват наличните активи без тези, внесени от съдружник
за общо ползване.
§ 64. При регистрация по чл. 132, ал. 5
(включително на основание § 46 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за акцизите
и данъчните складове – ДВ, бр. 97 от 2016 г.)
и чл. 132а от закона до влизане в сила на този
правилник се прилагат образците на документите по досегашните приложение № 1 към чл. 74,
ал. 1 и приложение № 8 към чл. 77, ал. 1.
§ 65. Регистрираните лица прилагат чл. 113б
и § 53, т. 3, буква „б“ и т. 4, буква „б“ за данъчния период, следващ месеца на влизането
в сила на този правилник.
§ 66. При доставка на услуга, за която е
уговорено поетапно изпълнение, за която ще
възникне данъчно събитие по чл. 25, ал. 4 от
закона, в сила от 1 януари 2017 г., но е издадена
фактура за данъчно събитие, възникнало по
чл. 25, ал. 4 от закона, в сила до 31 декември
2016 г., тази фактура се счита за издадена във
връзка с получено авансово плащане.
§ 67. За стоки и услуги, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи
по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните
разпоредби на закона и за които регистрираното лице не е приложило разпоредбите на
чл. 79, ал. 6 и 7 от закона в сила до 31 декември 2016 г., при унищожаване, липси и брак
на стоката или при доставка на стоката или
услугата лицето извършва корекция по чл. 79,
ал. 1 и 2 от закона.
§ 68. (1) За 2017 г. 20-годишният срок по § 42,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните складове
(ДВ, бр. 97 от 2016 г.) за недвижими имоти,
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налични към 1 януари 2016 г., при определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от
Закона за данък върху добавената стойност и
извършването на корекции на ползван данъчен
кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон
се брои считано от началото на годината на
упражняване на право на данъчен кредит.
(2) Алинея 1 се прилага и за придобити или
изградени недвижими имоти през 2016 г.
(3) Издадените през 2016 г. протоколи по
досегашния чл. 67, ал. 3 за недвижимите имоти
по ал. 1 и 2 се анулират. За тези протоколи се
прилага чл. 80, ал. 7 и 8.
§ 69. (1) В случаите на доставка на услуги
по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при извършването на които се използват стоки, налични към
1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните
разпоредби на закона, при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27,
ал. 2, изречение първо от закона, разходът за
изхабяването се определя като разлика между
данъчната основа, върху която е приспаднат
изцяло или частично данъчен кредит, и сумата
на изхабяването, включено в преките разходи
при формиране на данъчната основа по чл. 27,
ал. 2, изречение второ от закона в сила до
31 декември 2016 г. на услугите, извършени до
31 декември 2016 г. включително.
(2) За стоките по ал. 1, с които до 31 декември 2016 г. включително не са извършвани
доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона,
при определяне сумата на преките разходи по
чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, не
следва да се отчита сумата на изхабяването
относимо за периода от упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит до 31
декември 2016 г.
(3) Издадени протоколи по чл. 117, ал. 4 от
закона, с които е начислен данък за доставки
по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона за данъчните
периоди след 1 януари 2017 г. до влизането в
сила на този правилник, се анулират и издават
нови по реда на чл. 80, ал. 5, като данъчната
основа се определя по ал. 1 и 2. Анулирането
на издаден протокол и издаването на нов се
извършва в данъчния период, следващ периода
на влизане в сила на този правилник.
§ 70. (1) Когато до 31 декември 2016 г.
включително туроператор е получил от друг
туроператор цялостно или частично авансово
плащане за доставка, за която със закона в
сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното
третиране и данъчното събитие за нея възниква
след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.
(2) Когато до 31 декември 2016 г. включително от туроператор е направено цялостно
или частично авансово плащане към данъчно
задължено лице – доставчик за доставка на
стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

се възползва пряко, и данъчното събитие за
нея възниква след тази дата, за доставката се
прилагат разпоредбите на закона в сила до 31
декември 2016 г.
(3) Когато туроператор е издал фактура с
начислен данък за получено авансово плащане след 1 януари 2017 г. включително, от друг
туроператор за доставка, за която със закона в
сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното
третиране и данъчното събитие за нея възниква
след тази дата, туроператорът документира доставката чрез анулиране на издадената фактура
за авансово плащане и издава нова фактура по
реда на чл. 86. За анулирането се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Корекциите се
извършват през данъчния период, през който е
възникнало данъчното събитие на доставката.
(4) За ползвания данъчен кредит по издадена от данъчно задължено лице фактура за
направено авансово плащане от туроператор
след 1 януари 2017 г. включително за доставка
на стоки и услуги във връзка с пътуване на
пътуващо лице, за която със закона е променено
данъчното третиране и данъчното събитие за
нея възниква след 1 януари 2017 г., се извършва
корекция. Корекцията на ползвания данъчен
кредит се извършва чрез отразяване на начисления за него данък с противоположен знак в
дневника за покупки за данъчния период, през
който е възникнало данъчното събитие.
§ 71. За доставки по договори, сключени до
31 декември 2016 г. включително, се прилагат
разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 8 от закона в
сила до 31 декември 2016 г. и на чл. 27 и 31
в сила до влизане в сила на този правилник.
§ 72. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
2008

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8552
от 11 юли 2016 г.

по административно дело № 2383 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – шесто отделение, в съдебно
заседание на петнадесети юни две хиляди и
шестнадесета година в състав: председател:
Милка Панчева, членове: Георги Георгиев,
Росен Василев, при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Емил Дангов
изслуша докладваното от председателя Милка
Панчева по адм. дело № 2383/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 – 196 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по обща жалба на сдружение
„Българска болнична асоциация“, София,
сдружение „Център за защита правата в здра-
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веопазването“, София, сдружение „Национално сдружение на частните болници“, София,
и Сдружението на общинските болници в
България, Плевен, срещу глава четвърта –
Характеристика на структурите за болнична
медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската
специалност „Спешна медицина“ на Наредба
№ 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 4 от 15.01.2016 г., в сила от 15.01.2016 г.).
С жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорената глава четвърта от
Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Спешна медицина“
поради нарушение на административнопроизводствените правила, състоящо се в неспазване
на чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), противоречието є с чл. 3 от
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол над
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Прави се
искане за отмяна на оспорената глава четвърта
от подзаконовия нормативен акт.
Жалбоподателите сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“, София,
сдружение „Национално сдружение на частните
болници“, София, и Сдружението на общинските болници в България, Плевен, в съдебно
заседание се представляват от адв. Савова,
пълномощникът поддържа жалбата с развитите
в нея съображения и претендира присъждане
на разноски.
Ответникът по делото – министърът на
здравеопазването, редовно призован, не се
представлява, процесуалният представител гл.
юрисконсулт Здравкова в писмени бележки
оспорва жалбата с доводи за неоснователност
на оспорването и моли отхвърляне на жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура в съдебно заседание поддържа становище за частична основателност
на жалбата срещу глава четвърта от подзаконовия нормативен акт, като изразява мнение,
че наредбата е издадена в противоречие с
административнопроизводствените правила.
Върховният административен съд обсъди
събраните по делото доказателства и доводите
на страните и от фактическа и правна страна
прие за установено следното:
Наредба № 12 от 30.12.2015 г., издадена от
министъра на здравеопазването, е подзаконов
нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗНА
и попада в дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК.
Същата е издадена по прилагане на Закона за
лечебните заведения и е с наименование, което
сочи вида и автора на акта и главния му предмет. Подзаконовият нормативен акт съдържа
административноправни норми, отнася се за
неопределен и неограничен брой адресати и
има многократно правно действие.
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Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения.
С процесната жалба е оспорената глава
четвърта от Наредба № 12 от 2015 г. – Характеристика на структурите за болнична
медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската
специалност „Спешна медицина“. Жалбата
е процесуално допустима като подадена от
юридически лица с нестопанска цел, вписани
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като сдружения, които осъществяват
дейност в обществена полза с основни цели,
свързани със създаване на оптимални условия
за предоставянето на здравни услуги в България и успешно функциониране на лечебните
заведения посредством подобряване на нормативната уредба, по-добро взаимодействие
между институциите и отчитане на усилията
на лечебните заведения за предоставяне на подобри и модерни методи на лечение, създаване
на обществена подкрепа и условия за развитие
и усъвършенстване на българското здравеопазване, облекчаване достъпа на пациентите
до качествена медицинска помощ, запазване
и развитие на общинските болници.
По същество на наведените в жалбата възражение съдът намира същата за основателна.
Наредба № 12 от 30.12.2015 г. е издадена от
компетентен административен орган – министъра на здравеопазването, който според чл. 76,
ал. 1 АПК е изрично овластен за издаването
є с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Актът е
издаден в изискуемата форма, обнародван е в
„Държавен вестник“ (бр. 4 от 15.01.2016 г.) и по
делото не се спори, че от формална страна е
спазена изискуемата процедура по чл. 78, ал. 2
АПК във връзка с чл. 37, ал. 1 ЗНА.
Настоящият състав на Върховния административен съд намира оспорената глава
четвърта на наредбата за незаконосъобразна
поради нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените въп
роси в раздела от кодекса по отношение подзаконовите нормативни актове се прилагат
разпоредбите на Закона за нормативните актове
(ЗНА). В този закон с глава трета е уредена
процедурата по изработване на проекти на
нормативни актове. Според чл. 26, ал. 1 ЗНА
изработването на проект на нормативен акт
се извършва при зачитане на принципите на
необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят
на проекта го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите,
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като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта (ал. 2).
Разпоредбата на чл. 28 ЗНА урежда изисквания за мотиви към подзаконовите административни актове, като проектът за нормативен
акт заедно с мотивите се внася за обсъждане
и приемане от компетентния орган.
В ал. 2 от нормата изрично е регламентирано какво следва да бъде съдържанието на
мотивите:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят; 3. финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз.
Важността на ясни мотиви към един нормативен акт е видна от чл. 28, ал. 3 ЗНА,
регламентиращ условието, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви
според посочените изисквания, не се обсъжда
от компетентния орган.
Според т. 1 – мотивите трябва да сочат
причините, които налагат приемането на акта.
Мотивите към Наредба № 12 от 2015 г. сочат
като причини за разработване на наредбата
повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение
за подобряване на медицинското обслужване,
както и необходимостта от актуализиране
на утвърдените до момента изисквания за
изпълнение на дейностите в обхвата на специалността „Спешна медицина“, произтичаща от
приетата Концепция за развитие на системата
за спешна медицинска помощ 2014 – 2020 г. и
въведения с нея интегриран модел на оказване на спешна медицинска помощ. Посочено е
още, че приемането на акта се налага и поради
необходимостта от въвеждане на изисквания
към всички компоненти на дейността и конкретизиране на показателите за качество при
упражняване на дейностите по медицинската
специалност „Спешна медицина“.
Според т. 2 – мотивите трябва да съдържат
целите, които подзаконовият нормативен акт
си поставя.
Посочено е, че основната цел за издаване
на наредбата е гарантиране достъп на пациентите до висококачествени медицински дейности по специалността „Спешна медицина“
и осигуряване на ефективен механизъм за
системно и планирано оценяване, наблюдение
и непрекъснато подобряване на качеството
на медицинските услуги. Тя цели да осигури
високо качество на дейността в обхвата на
медицинската специалност „Спешна медицина“
чрез изисквания за въвеждане и поддържане
на основна интегрирана система за медицински грижи и лечение на спешни пациенти
посредством приложение и осъществяване на
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постоянен, непрекъснат и неограничен достъп
до спешна медицинска помощ и осъществяване
на навременни, качествени и квалифицирани
диагностично-лечебни дейности в обхвата на
специалността в извънболнични условия, по
време на транспорт и в болнични условия.
Подробно са описани в проекта елементите
на диагностично-лечебния процес в обхвата на
медицинската специалност „Спешна медицина“. В съответствие с оценката на степента на
спешното състояние са дефинирани основни
категории спешни пациенти, като за всяка
от тях са описани медицинският приоритет
и времевата рамка за прилагане на диагностично-лечебните действия в извънболнични и
болнични условия в зависимост от наличния
кадрови, инструментален и апаратурен ресурс
за осъществяване на мерките и действията.
Въведен е и медицински контрол, извършван
от лекар, като възможност за стандартизирано и валидизирано телекомуникационно
подпомагане, назначение, контролиране и насочване на триажни, лечебно-диагностични и
транспортни действия и решения на спешния
долекарски или домедицински мобилен екип.
Детайлно са определени видовете транспорт,
показанията и условията за извършването му
с конкретни изисквания и времеви критерии в
съответствие със степента на спешност, както и
взаимодействието между отделните структури,
осъществяващи спешна медицинска помощ
при извършването му. Описан е моделът на
организация на дейността, като е въведена
и стандартизирана сигнатура на спешните
състояния, информационния поток и др., като
особено внимание е отделено на специфичната
документация при обслужването на спешните
пациенти. С проекта са въведени качествени
и количествени показатели за качеството на
извършваната медицинска дейност.
Според т. 3 – мотивите следва да съдържат
финансовите и други средства, необходими за
прилагането на новата уредба.
В мотивите към проекта на наредбата по
това законово изискване е посочено само, че за
прилагането є не са необходими допълнителни
бюджетни средства. Лаконично е отбелязано,
че въвеждането на стандарта в практиката
е подкрепено със средства по приоритетна
ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“
на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
Според т. 4 – мотивите трябва да сочат очакваните резултати от прилагането, включително
финансови, ако има такива.
Съвсем бланкетно в разглежданите мотиви
е посочено, че очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с постигане
на най-важната цел – осигуряване на достъп
на пациентите до по-високо качество на медицинска дейност в областта на спешната медицина и че с подзаконовия нормативен акт не
се преследват финансови резултати.
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Според т. 5 – мотивите на проекта на подзаконовия нормативен акт следва да съдържат
анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
По това изискване на закона в едно изречение е посочено, че проектът не е въведен с
правото на ЕС и няма връзка с него.
Съдът намира, че при така изготвените мотиви към атакуваната част от наредбата същата
не отговоря на изискванията на чл. 26, ал. 1 във
връзка с чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА поради
липса на всички задължителни за проекта на
акта реквизити.
Формално към наредбата присъстват мотиви, но по същество те нямат изискуемото
съдържание и не изпълняват целта на закона.
Краткият преразказ на обстоятелства от предлаганата уредба не е тъждествен на мотивирането є съобразно прецизно регламентираните
в закона изисквания.
Издаването на процесната наредба е обосновано с реализация на политиката за повишаване
на качеството в системата на здравеопазването,
което има решаващо значение за подобряване
на медицинското обслужване, както и с необходимостта от актуализиране на утвърдените
до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на специалността „Спешна
помощ“, произтичаща от приетата Концепция
за развитие на системата за спешна медицинска
помощ 2014 – 2020 г. и въведения с нея интегриран модел на оказване на спешна медицинска
помощ. Визираната в мотивите дейност не
може да бъде релевантна обосновка по чл. 28,
ал. 2 ЗНА, т.е. издаването на наредба не бива
да е самоцел, а да се определя от развитието
на обществените отношения в съответната
сфера. Като съображения за издаване на акта
са посочени най-общо необходимостта от въвеждането на изисквания към всички компоненти
на дейността и конкретизиране на показателите
за качество при упражняване на дейности в
областта на спешната медицина.
Оспорената част от наредбата – глава четвърта – Характеристика на структурите за
болнична медицинска помощ, осъществяващи
медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“, регламентира осъществяването на спешна помощ
при съвсем различни условия от тези по отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Спешна медицина“
(ДВ, бр. 68 от 2010 г.). С атакуваната наредба
се предвиждат нови изисквания към структурите, осъществяващи медицински дейности в
обхвата на медицинската специалност „Спешна
медицина“, в т.ч. и минимални изисквания за
материално-техническа обезпеченост и квалификация на човешките ресурси, ангажирани
в изпълнение на дейността. Изпълнението
на минималните изисквания за материалнотехническа обезпеченост на лечебните заве-
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дения, които да осъществяват спешна помощ,
предполага наличие на значителен собствен
финансов ресурс. В мотивите на наредбата се
съдържа изявление, че за изпълнението не са
необходими бюджетни средства, но никъде не
е разглеждан въпросът за финансовия ресурс,
който е необходим на лечебните заведения за
болнична помощ, които трябва да приведат
собствената си материална база и човешки
ресурси от специалисти към изискванията на
глава четвърта от наредбата. Твърде неясно е
и твърдението, че въвеждането на стандарта
в практиката е подкрепено със средства по
приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г. Няма разчет колко
болнични заведения могат да ползват средства
от тази програма, каква част от необходимия
финансов ресурс би следвало да покриват и
със собствени средства.
Основателно е и твърдението в жалбата,
че процесната наредба е приета в нарушение
на изискванията на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност
(ЗОАРАКСД). Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗЛЗ лечебните заведения се създават по Търговския закон,
като осъществяват дейността си след издаване
на разрешение от министъра – чл. 46, ал. 1
ЗЛЗ. В чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ е заложено условието
лечебните заведения при осъществяване на
дейността си да спазват медицински стандарти
за качество на оказваната медицинска помощ,
които стандарти се утвърждават с наредби на
министъра на здравеопазването, а върху спазването на стандарти се осъществява контрол
по реда на ал. 5 от нормата. Нарушаването
на утвърдените стандарти е скрепено с имуществена санкция – чл. 116а ЗЛЗ. Безспорно е
налице административно регулиране на дейността, осъществявана от лечебните заведения
при изпълнение на медицинските стандарти.
Този факт предполага прецизиране съответствието на текстовете от наредбата с нормите
от ЗОАРАКСД в случая с чл. 3, ал. 1. Съдът
счита за основателно и твърдението в жалбата, че новите изисквания по наредбата водят
до ограничаване на конкуренцията, тъй като
спешната медицина ще се осъществява само
от лечебни заведения, разполагащи с добро
финансиране, за да отговорят на изискванията на стандарта. Това, от своя страна, води и
до нарушаване правата на пациентите, които
ще бъдат лишени от възможността да бъдат
приети за спешно лечение от най-близкото до
тях спешно отделение, ако то не е успяло да
покрие критериите по оспорения медицински
стандарт.
Наличието на ясни и обосновани мотиви
по изготвяне на подзаконовия нормативен акт
е от значение за проверката дали предложената ревизия на стандарта е пропорционална
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с оглед необходимите на лечебните заведения
финансови средства, за да отговорят на изискванията на новия стандарт и целения резултат
за високо качество на спешното медицинското
обслужване.
Липсата на надлежна обосновка в мотивите на Наредба № 12 от 2015 г. по смисъла на
чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства извършването на
съдебния контрол по същество за съобразността
на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително с принципите
по чл. 52, ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България. Посочените нарушения на
административнопроизводствените правила са
съществени, което обуславя извод за незаконосъобразност и отмяна на оспорената глава
четвърта от наредбата.
С оглед изхода на спора направеното от
жалбоподателите сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“, София, сдружение
„Национално сдружение на частните болници“, София, и Сдружението на общинските
болници в България, Плевен, искане и на
основание чл. 143, ал. 1 АПК съдът следва да
осъди Министерството на здравеопазването,
юридическото лице, в чиято структура се намира органът – ответник, да заплати на жалбоподателите направените по делото разноски.
Същите, видно от представените по делото
договори за правна защита и съдействие, са в
размер 400 лв. за всеки жалбоподател.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
шесто отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари
2016 г., в сила от 15.01.2016 г.) в частта глава
четвърта – Характеристика на структурите за
болнична медицинска помощ, осъществяващи
медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище и
адрес на управление София, ул. Нишава 121,
на сдружение „Национално сдружение на частните болници“ със седалище и адрес на управление София, бул. Княз Ал. Дондуков 115А,
и на Сдружението на общинските болници в
България със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I № 7,
по 400 лв. разноски по делото за всеки.
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния
административен съд в четиринадесетдневен
срок от съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
1925
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РЕШЕНИЕ № 2759
от 7 март 2017 г.

по административно дело № 11858 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II колегия,
в съдебно заседание на двадесет и шести януари
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Боян Магдалинчев, членове: Таня
Вачева, Иван Раденков, Даниела Мавродиева,
Весела Андонова, при секретар Светла Панева
и с участието на прокурора Цветко Главеев
изслуша докладваното от съдията Даниела
Мавродиева по адм. дело № 11858/2016 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на министъра на здравеопазването, подадена чрез
процесуалния му представител – юрк. Нинова, срещу Решение № 8552 от 11.07.2016 г.,
постановено по адм.д. № 2383/2016 г. по описа
на Върховния административен съд – шесто
отделение, с което е отменена Наредба № 12
от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 4 от 15.01.2016 г., в сила от 15.01.2016 г.), в
частта глава четвърта – Характеристика на
структурите за болнична медицинска помощ,
осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна
медицина“.
В касационната жалба са развити доводи за
неправилност на решението поради нарушения
на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.
Иска се отмяна на обжалваното решение и
постановяване на друго решение, с което да
бъде отхвърлено оспорването.
Претендира се присъждането на юрисконсултско възнаграждение. Прави се възражение
за прекомерност на хонорарите, които са заявили
представителите на ответната страна.
Ответникът – сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“, чрез пълномощника си адв. Полина Савова, с отговор на
касационната жалба и в съдебно заседание
изразява становище за неоснователност на
жалбата. Моли същата да бъде оставена без
уважение и да бъде потвърдено обжалваното
решение. Претендира присъждане на разноски
за настоящата инстанция. Представя списък
по чл. 80 ГПК.
Ответниците – Българската болнична асоциация, сдружение „Национално сдружение
на частните болници“ и Сдружението на общинските болници в България – не ангажират
становище по жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение
за неоснователност на касационната жалба и
за правилност на обжалваното решение.
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Върховният административен съд в настоящия си състав намира, че касационната жалба
е подадена от надлежна страна – участник в
първоинстанционното производство, и в срока,
визиран в чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е
процесуално допустима.
Разгледана по същество съобразно чл. 218
АПК, касационната жалба е неоснователна.
С обжалваното Решение № 8552 от 11.07.2016 г.,
постановено по адм.д. № 2383/2016 г. по описа
на Върховния административен съд – шесто отделение, е отменена Наредба № 12 от
30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Спешна медицина“, издадена от
министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 4 от 15.01.2016 г., в сила от 15.01.2016 г.),
в частта глава четвърта – Характеристика на
структурите за болнична медицинска помощ,
осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна
медицина“.
За да постанови този правен резултат, първоинстанционният съдът е приел, че оспорената
наредба е приета от изрично овластен в закона
орган съгласно чл. 76, ал. 1 АПК. Същата е
била издадена по прилагането на Закона за
лечебните заведения (ЗЛЗ) и в съответствие с
чл. 12 ЗНА наредбата урежда само материята, за която в закона е предвидено тя да бъде
издадена.
Изложил е доводи, че съгласно чл. 26, ал. 1
ЗНА изработването на проект на нормативен
акт се извършва при зачитане на принципите
на необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Първоинстанционният съд е приел обаче,
че при издаване на оспорваната наредба са
допуснати нарушения на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Цитираната разпоредба урежда изискванията
за мотиви към подзаконовите административни актове, като проектът за нормативен
акт заедно с мотивите се внася за обсъждане
и приемане от компетентния орган. В ал. 2
от същата разпоредба изрично и подробно е
регламентирано какво следва да бъде съдържанието на мотивите.
Според съда в мотивите към проекта за
наредба и доклада към него не е посочено:
1. какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба;
2. очакваните резултати от прилагането на
наредбата (вкл. финансови) – относно въздействието на правните норми върху качеството на
предоставяните медицински и здравни услуги
и достъпа до тях; и 3. анализ за съответствие
на наредбата с правото на Европейския съюз.
В заключение съдът е приел, че липсата на
надлежна обосновка в мотивите на оспорената
наредба по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства извършването на съдебния контрол по
същество на съответствието на подзаконовия
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нормативен акт с материалноправните разпоредби, включително и принципите по чл. 52,
ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България. При така констатираните съществени
нару шени я на админист ративнопроизводствените правила съдът е стигнал до извод,
че оспорената глава четвърта от наредбата е
незаконосъобразна, поради което я е отменил.
Решение е правилно.
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените въпроси за подзаконовите административни актове се прилагат разпоредбите на Закона за
нормативните актове. В този закон (ЗНА)
с глава трета е уредена процедура по изработване на проекти на нормативни актове.
Според чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването на
проект на нормативен акт се извършва при
зачитане на изрично посочени принципи, сред
които и принципът на обоснованост (пр. 1 от
посочената правна норма). А разпоредбата на
чл. 28 ЗНА урежда изисквания за мотивите
към подзаконовите административни актове.
Нормата разписва, че проектът на нормативен
акт заедно с мотивите се внася за обсъждане
и приемане от компетентния орган. Мотивите
съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива, и анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Нормата на чл. 28, ал. 3
ЗНА изрично разписва, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви
според посочените изисквания, не се обсъжда
от компетентния орган.
В случая се установява, че тези процесуални
правила не са спазени. Правилни са изводите
на тричленния състав на ВАС, че мотивите към
проекта на процесната наредба не съдържат
задължителното съдържание по чл. 28, ал. 2,
т. 3, 4 и 5 ЗНА – финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба
(т. 3); очакваните резултати от прилагането,
включително финансовите, ако има такива
(т. 4), и анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз (т. 5). Не е спазен и принципът за обоснованост по чл. 26, ал. 1 ЗНА.
Законът за нормативните актове придава
важно значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт. Мотивите за изработването на нормативния акт
осигуряват реализиране на предоставената
от закона възможност на заинтересованите
лица за изразяване на мнения и становища
и те задължително следва да бъдат налице
при обсъждането им и при запознаването на
заинтересованите страни с проекта. Мотивите
дават представа как е формирана волята на
вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така
че последните да могат да разберат фактите
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и причините, накарали вносителя на акта да
възприеме съответния вариант на уредба при
определяне на медицинския стандарт „Спешна
медицина“.
С утвърждаването им от министъра на
здравеопазването той приема не само предложения вариант за уредба, но и се съгласява
с мотивите за него. В случая към проекта за
наредбата липсва посоченото задължително
съдържание на мотивите.
Липсата на мотиви към проекта за приемане
на оспорената наредба осуетява възможността
да бъде извършен съдебен контрол за нейната
законосъобразност. Освен че не са ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА,
не може да бъде проверено дали оспорваната
наредба е приета при зачитане принципа на
обоснованост според изискването на чл. 26,
ал. 1 ЗНА. Законовото изискване към съдържанието на мотивите, респ. доклада към
проекта за нормативен акт, не е самоцелно, а
представлява гаранция за спазване принципите
за законност, последователност, предвидимост,
пропорционалност, публичност и прозрачност
по глава втора от АПК.
Законосъобразен е изводът в проверяваното съдебно решение за липса на мотиви при
приемането на атакуваната наредба в разрез
с императивната норма на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Подзаконовото нормативно регулиране е
конституционно призната функция на висшите
органи на изпълнителната власт, осъществявана
в публичен интерес – чл. 115 КРБ. Дейността
по издаване на нормативни административни
актове, бидейки същностен белег на държавното управление и основен правен регулатор, се
подчинява на общите принципи на чл. 4, 8 и
12 АПК – законност, равенство и достъпност,
публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение
на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо
законосъобразното формиране на управленски
решения и приемането на регулиращите определени обществени отношения правни норми
по разумен, компетентен и стабилен начин.
Нормотворческият процес се основава и на
принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност – чл. 26, ал. 1 ЗНА.
В тази връзка ЗНА придава изключително
значение на мотивирането на предложението за
приемане на нормативен акт и възможността за
предварителното му разгласяване и обсъждане
с всички заинтересовани преди внасянето му
за обсъждане и приемане от компетентния
орган, за да се гарантират горепосочените
принципи, които формулират и целите на
изискването. По силата на чл. 28, ал. 2 ЗНА
мотивите, съответно докладът, към него трябва да съдържат: 1) причините, които налагат
приемането; 2) целите, които се поставят; 3)
финансовите и други средства, необходими
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за прилагането на новата уредба; 4) очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива; 5) анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени отговарящи на изрично заложените
в закона критерии мотиви, съответно доклад,
не се обсъжда от компетентния да го приеме
орган – сравн. чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотивировката
с дефинираното от законодателя съдържание
трябва да е налице преди внасяне на проекта
за обсъждане, да е публикувана и да е станала
достояние на всички заинтересовани лица, за
да могат същите реално да упражнят правото
си на предложения и становища по проекта.
С оглед императивния им характер неизпълнението на посочените процедурни правила
представлява съществено нарушение.
Съответна на цитираната нормативна уредба
е преценката на съда за допуснати нарушения
на чл. 28, ал. 2, т. 1 – 5 ЗНА поради липса
на всички задължителни за мотивирането на
проекта на акта реквизити. Формално към
наредбата присъстват мотиви, възпроизведени
дословно и в доклада относно приемането є, но
по същество те нямат изискуемото съдържание
и не изпълняват целта на закона.
По изложените съображения настоящата
инстанция намира, че не са налице визираните
в касационната жалба отменителни основания,
поради което атакуваното съдебно решение
следва да бъде оставено в сила.
С оглед изхода на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 АПК претенцията за присъждане
на разноски, заявена от ответната страна – сдружение „Център за защита правата в здраве-
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опазването“, е основателна като своевременно
направена и доказана.
Направеното възражение от процесуалния
представител на министъра на здравеопазването за прекомерност на претендирания
адвокатски хонорар е неоснователно, тъй като
разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1
от 9 юли 2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения след изменението
є от 25.10.2016 г. (ДВ, бр. 84) предвижда – за
процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен
материален интерес извън случаите по ал. 2
възнаграждение в минимален размер 500 лв.
С оглед изложеното договореното и заплатено
адвокатско възнаграждение от 400 лв. не е
прекомерно.
Така мотивиран и на основание чл. 221,
ал. 2, предложение първо АПК Върховният
административен съд, петчленен състав на
втора колегия,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 8552 от 11.07.2016 г.,
постановено по адм. дело № 2383/2016 г. по
описа на Върховния административен съд –
шесто отделение.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище и
адрес на управление София, ул. Нишава 121,
сумата 400 лв. – разноски по делото.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
1926
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
С ЪД И Л И Щ А
Габровският окръжен съд призовава кредиторите на „Капитан Дядо Никола“ – АД, в несъстоятелност, да се явят в съда на 31.03.2017 г. в 14 ч.
по ч.т.д. № 21/2017 г., образувано поради постъпило
искане от „НБИ Консорциум“ – ООД, за отмяна
на решение на събранието на кредиторите от
21.02.2017 г. в частта, в която е прието „редът на
продажба да бъде при условията на чл. 718 ТЗ, а
самите сгради, намиращи се на ул. Капитан Дядо
Никола 42, подробно описани в оценката, да бъдат
подавани съгласно предложението на вещото лице
в заключението на изготвената експертна оценка,
посочени на стр. 1607 – 1610 на том IX от делото,
като същите бъдат с включени сервитутни права
върху прилежащата инфраструктура, както и
тези от тях, които вещото лице е намерило, че е
възможно със съответните идеални части от прилежащите им поземлени имот/и. Да се използва
оценката, която е изготвена по делото, тъй като
същата е актуална“ с основание чл. 679, ал. 2 ТЗ.
2065

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на сдружение с нес т опа нск а це л „Бъ л г арск а Бри д ж Федерация“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
5.05.2017 г. в 15 ч. в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2, Грандхотел „Пловдив“, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността през 2016 г.; 2.
приемане на бюджет на сдружението за 2017 г.; 3.
приемане на нови членове; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2027
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Харлей Оунърс груп – България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 12.05.2017 г. в
9 ч. в София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2,
бл. 244, вх. Ж, ап. 139, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членовете на настоящия
управителен съвет; 2. избиране на нови членове
на управителния съвет; 3. промяна в наименованието на сдружението; 4. промяна в целите на
сдружението.
2046
7. – Управителният съвет на сдружение „Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.05.2017 г. в 11 ч. в офиса на сдружението на
адрес Варна, бул. Княз Борис I № 81, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване
на членове; 2. отчет за дейността на сдружението
за 2016 г.; 3. приемане на план за развитие през
2017 г.; 4. промени в устава; 5. определяне размера
на годишния членски внос за 2017 г.; 6. разни.
1999
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Младежта в действие“ – Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ

свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 9.05.2017 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – Димитровград, ул. Цар Борис I № 5, офис 12,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2016 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2016 г.; 3. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 4. във връзка с изтичане
мандата на управителния съвет на сдружението – избор на нов управителен съвет; 5. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете всеки работен ден
в Димитровград, ул. Цар Борис I № 5, офис 12.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2028
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Евро бъдеще за ромите“ –
гр. Оряхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 12.05.2017 г. в
17 ч. в Оряхово, в седалището на сдружението
на ул. Иван Вазов 71, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от длъжност председателя на УС
и зам.-председателя на УС; 2. избор на нов председател и зам.-председател на УС; 3. прекратяване
на членство на членове на сдружението по тяхна
лична молба. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място, при същия дневен ред в 18 ч.
1992
3. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по баскетбол „Хебър“ – Пазарджик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на клуба на 12.05.2017 г. в 16,30 ч. в
Пазарджик, пл. В. Левски 5, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
избор на председател и секретар на клуба, които
ще го представляват заедно и поотделно; 4. други.
В случай че в посочения час не се яви необходимото мнозинство, събранието ще се проведе при
същия дневен ред в 17,30 ч. независимо от броя
на присъстващите на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
2031
5. – Управителният съвет на СЛРД – Разлог,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 18.05.2017 г. в
17 ч. в залата на Общинския съвет – гр. Разлог,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансовото състояние на УС и сдружението за
2016 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2016 г.;
3. приемане финансов план (бюджет) на сдружението за 2017 г.; 4. приемане на годишен план за
дейността на сдружението за 2017 г.; 5. определяне
на членския внос за 2018 г.; 6. освобождаване на
членове на УС и избор на нови членове на УС;
7. избор на представители (делегати) на сдружението в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“;
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8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1985
13. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Мездра – Роман“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна
конференция на 18.05.2017 г. в 10 ч. в ресторант
„Родина“, Мездра, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и финансовото състояние на УС и
сдружението за 2016 г. и за мандата; 2. отчет на
контролния съвет за 2016 г. и за мандата; 3. приемане на финансов план (бюджет) на сдружението за
2017 г.; 4. приемане на годишен план за дейността
на сдружението или план за следващия мандат;
5. обсъждане на промени в устава; 6. определяне
на членския внос за 2018 г.; 7. избор на ръководни
органи на сдружението (или както е записано в
устава); 8. избор на представители (делегати) на
сдружението в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“.
Регистрацията на делегатите започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конференцията ще се проведе в 11 ч.
1995
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Социално дело“ – Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.05.2017 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Антим I № 41,
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС; 2. приемане на нови членове; 3. промени в
устава; 4. избиране на нов управителен съвет; 5.
разни. При липса на кворум в обявения начален
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
2007
29. – Съветът на Адвокатската колегия – Ямбол, на основание чл. 83 във връзка с чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква извънредно
общо събрание на Адвокатската колегия – Ямбол, на 12.05.2017 г. в 13 ч. в залата на Община
„Тунджа“ – Ямбол, при дневен ред – избор на
председател на Дисциплинарния съд. При липса
на кворум събранието се отлага за 14 ч.
2050
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Кирково 15“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.05.2017 г. в 18 ч. в седалището на
сдружението в с. Кирково, ул. Георги Кирков 4,
община Кирково, област Кърджали, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1938

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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