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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ,
бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10
от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от
2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29,
30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32
от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 2, изречение второ думите „организацията по чл. 40“ се заменят
със „съответната организация за колективно
управление на права“.
§ 2. В чл. 24, ал. 1, т. 15 думите „с организация по чл. 40“ се заменят със „със съответната организация за колективно управление
на права“.
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинеи 6 и 7 се отменят.
2. В ал. 8, изречение първо думите „глава
седма, раздел Iа“ се заменят с „дял втори „а“.
§ 4. В чл. 36 се създава ал. 7:
„(7) Договорът по ал. 1 се сключва индивидуално, чрез организация за колективно
управление на права или чрез независимо
дружество за управление на права по реда на
дял втори „а“.“
§ 5. В глава седма раздел Iа с чл. 40 – 40з
се отменя.
§ 6. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Договори за
публично изпълнение, за излъчване по безжичен
път, за предаване или препредаване по кабел
и за предлагане на достъп“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Авторът на музикално, литературно или
аудио-визуално произведение, което е разгласено, дава предварително и писмено съгласие за
публично изпълнение на живо или чрез запис,

за излъчване по безжичен път, за предаване
или препредаване по кабел и за предлагане по
безжичен път или по кабел на достъп до произведение или до част от него на неограничен
брой лица по начин, позволяващ този достъп
да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. Съгласието може да се даде индивидуално от автора,
чрез регистрирана организация за колективно
управление на права или чрез регистрирано
независимо дружество за управление на права,
освен ако в закона е предвидено друго.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Мястото за провеждането на концерта
се предоставя на организатора на концерта за
ползване въз основа на заверени копия от договорите за отстъпване на право за публично
изпълнение на произведенията, които предстои да бъдат изпълнени. При неизпълнение
на задължението по изречение първо лицето,
което предоставя мястото за ползване, отговаря солидарно с организатора на концерта за
изплащане на дължимите възнаграждения на
авторите за публичното изпълнение.
(4) При публично изпълнение на произведения на концерти ползвателят предоставя на
организацията за колективно управление на
права в тридневен срок преди изпълнението
предварителен списък с произведенията, които ще се изпълняват по време на концерта, и
техните автори, а след публичното изпълнение – точен отчет с изпълнените произведения и
техните автори, както и точен отчет за прихода
от концерта.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 7. В чл. 71г, ал. 2, изречение второ думата
„приложението“ се заменя с „приложение № 1“.
§ 8. В чл. 73 думите „в съответствие с разпоредбите на чл. 40 – 40з“ се заменят с „или
независими дружества за управление на права
в съответствие с разпоредбите на дял втори „а“.
§ 9. След чл. 93з се създава дял втори „а“ с
нови чл. 94 и 94а и чл. 94а1 – 94щ1:
„ Д я л

в т о р и

„ а “

КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ИЛИ СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ б “

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Основни положения
Чл. 94. (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права (колективно
управление на права) e дейност по управлението
на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от
един носител на авторски и/или сродни на тях
права (носител на права) в тяхна обща полза.
(2) Колективното управление на права
включва:
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1. отстъпване на ползватели на авторски
и/или сродни на тях права за използване на
произведения и други обекти на закрила;
2. събиране на приходите от упражняването
на тези права, както и от права за получаване
на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни;
3. разпределение и изплащане на събраните
от използването суми на носителите на права;
4. защита на управляваните права;
5. наблюдаване на начина, по който правата
се упражняват.
(3) Не се смята за колективно управление
на права дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения,
на продуцентите на звукозаписи, на радио- и
телевизионните организации и на издателите, в
т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на
лицата, действащи като агенти или посредници,
когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации
за колективно управление на права.
Субекти на колективното управление на права
Чл. 94а. (1) Колективно управление на права
може да се извършва от:
1. организация за колективно управление
на права;
2. независимо дружество за управление на
права.
(2) Организация за колективно управление
на права е сдружение с нестопанска цел, което се учредява, управлява и контролира от
своите членове – носители на права, и което
по договори с носители на права или с друга
организация за колективно управление на права, с която има сключен договор за взаимно
представителство, е упълномощено да извършва
колективно управление на права като негова
единствена или основна дейност или това му
е възложено по този закон.
(3) Независимо дружество за управление на
права е търговско дружество, което не се притежава и не се контролира пряко или непряко,
изцяло или частично от носители на права и
e упълномощено по договори с носители на
права да извършва дейност по колективно управление на права, като негова единствена или
основна дейност. Договорите с носителите на
права влизат в сила от деня на издаването на
удостоверение за регистрация на независимото
дружество.
(4) Организациите за колективно управление
на права не може да упражняват по занятие
дейности, при които произведения или други
обекти на закрила се използват по смисъла
на този закон.
(5) Организациите за колективно управление
на права и независимите дружества за управление на права обработват предоставените
им лични данни в съответствие със Закона за
защита на личните данни.
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Упълномощаване
Чл. 94а1. (1) Упълномощаването за колективно управление на права се извършва писмено
и изрично за всяка категория права, видове
права, видове произведения или други видове
обекти на закрила (видове права, произведения
или други обекти на закрила).
(2) Носител на права, който е гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз,
или се е установил, или пребивава в такава държава, може с договор да упълномощи избрана
от него организация за колективно управление
на права, независимо от държавата членка, в
която се намира седалището є, да извършва
колективно управление на различните категории и видове негови права за всичките си
произведения или други обекти на закрила, или
за част от тях за избрани от него територии.
Организацията за колективно управление на
права може да откаже да извършва колективно
управление на права, за което е получила регистрация по чл. 94б, само когато има обективно
обосновани причини за това.
(3) Носителят на права може да упълномощи
различни организации за колективно управление на права или независими дружества за
управление на права да управляват различни
категории негови права, видове права, произведения или други обекти на закрила. Носителят
на права може да разрешава самостоятелно
използването с нетърговска цел на свои произведения или други обекти на закрила, като
уведомява за това организацията за колективно
управление на права, в която членува. Във
всички останали случаи на допустимо от устава
на организацията индивидуално отстъпване на
права за използване носителят на права дължи
уведомление, ако уставът го изисква.
(4) Носителят на права може да прекрати
упълномощаването на организацията за колективно управление на права или да оттегли от
нея колективното управление на избрани от него
категории права, видове права, произведения
или други обекти на закрила за избрани от
него територии с писмено предизвестие, чийто
срок е не по-дълъг от 6 месеца. Организацията
за колективно управление на права може да
предвиди в устава си, че такова прекратяване
или оттегляне има действие от началото на
следващата календарна година. Когато колективното управление на права е задължително,
носителят на права може да упълномощи само
друга организация за колективно управление
на права.
(5) Носителят на права запазва правата
си по чл. 94л1, 94м, 94с1, 94т1, 94х 2 и 94ч1 за
суми, които организацията за колективно
управление на права му дължи за използване
на негови произведения или други обекти на
закрила, осъществено преди влизането в сила
на прекратяването или оттеглянето, или за
суми, постъпили от разрешение за използване,
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предоставено от организацията до влизането в
сила на прекратяването или оттеглянето.
(6) Организация за колективно управление
на права не може да ограничава упражняването
на правата по ал. 4 и 5 с изисквания управлението на правата, които се прекратяват или
оттеглят, да бъде поверено на друга организация
за колективно управление на права.
Приложимост
Чл. 94а 2 . Разпоредбите на този закон се
прилагат и за организациите и дружествата,
притежавани или контролирани пряко или
непряко, изцяло или частично от организации
за колективно управление на права или от
независими дружества за управление на права, когато упражняват дейност по колективно
управление на права.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ в “

РЕГИСТРАЦИЯ
Изискване за регистрация
Чл. 94б. (1) Колективно управление на права
се извършва след регистрация от министъра на
културата или оправомощен от него заместник-министър.
(2) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.
Условия за регистрация
Чл. 94б1. (1) Регистрацията се извършва след
подаване на заявление от:
1. сдружение с нестопанска цел или търговско
дружество, регистрирано по българското законодателство или по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. лице, което има право да управлява колективно авторски или сродни права съгласно
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или на трета държава.
(2) Регистрацията се извършва, когато:
1. заявителят е упълномощен с два или
повече писмени договора с носители на права или от друга организация за колективно
управление на права по силата на договор за
взаимно представителство да извършва от нейно
име колективно управление на права съгласно
посоченото в заявлението;
2. заявителят отговаря на условията по
чл. 94ф1, ако заявлението е за многотериториално разрешаване на използването в интернет
на музикални произведения по глава единадесета „и“;
3. уставът, съответно дружественият договор
или учредителният акт на заявителя предвижда
колективно управление на категориите права,
видовете права, произведения или други обек-
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ти на закрила, за които се отнася искането
за регистрация, като единствена или основна
дейност;
4. заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. заявлението за регистрация е подадено
след изтичането на 12 месеца от влизането в
сила на заповед за заличаване на регистрацията.
(3) Заявлението за регистрация е по образец,
утвърден от министъра на културата, и в него
се посочват правният статут на заявителя, категориите права, видовете права, произведения
и други обекти на закрила, за които се иска
регистрация, както и налице ли са условията
по чл. 94в, ал. 3 или по глава единадесета „и“.
(4) Към заявлението за регистрация се
прилагат:
1. документ, удостоверяващ създаването, издаден до един месец преди датата на подаване на
заявлението – за заявител чуждестранно лице;
2. заверено копие от устава – за заявител
сдружение с нестопанска цел, съответно документ за учредяването – за заявител чуждестранно лице;
3. списък на членовете с посочване в какво
качество членува съответното лице – за заявител сдружение с нестопанска цел, съответно
списък на носителите на права, които са възложили колективно управление на права – за
заявител търговско дружество;
4. декларация, че заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. декларация за адреса на интернет страницата на заявителя;
6. заверено копие от два или повече договора
с носители на права;
7. заверено копие от споразумение за представителство;
8. информация за договорите по чл. 94а, ал. 3,
с които е възложено колективно управление
на права: носител на права, категории права,
видове права, произведения и други обекти
на закрила, срок и територия – за заявител
търговско дружество;
9. заверени копия от договорите за взаимно
представителство със сродни чуждестранни
организации за колективно управление на
права, ако са сключени такива, и списък на
тези организации, с посочване на срока, територията, категориите права, видовете права,
произведения и други обекти на закрила – за
заявител сдружение с нестопанска цел;
10. декларация, че заявителят – организация
за колективно управление на права, отговаря
на условията по чл. 94ф1, ал. 2 – когато заявлението е по глава единадесета „и“;
11. документ за платена такса.
(5) Заявлението за регистрация и приложените към него документи се подават на
български език. Ако документ по ал. 4 е на
чужд език, той трябва да бъде придружен от
точен превод на български език, извършен от
заклет преводач.
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(6) Заявлението за регистрация и приложените към него документи се подават в писмена
форма или по електронен път, подписани с
квалифициран електронен подпис, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги и Закона
за електронното управление.
Регистрация
Чл. 94в. (1) Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права
съгласно глава единадесета „и“ и по време
на процедурата по регистрация постъпи заявление от друго сдружение с нестопанска цел,
регистрация получава заявителят, който вече
е регистриран за колективно управление на
такива права на територията на Република
България, а когато няма такова – заявителят с
по-широка представителност. В случай че вече
има регистрирана организация за колективно
управление на права, заявителят трябва да
представи споразумение за представителство
по ал. 2 с регистрираната организация.
(2) Когато заявлението е за регистрация за
колективно управление на права за излъчване
по безжичен път, предаване или препредаване
по кабел, публично изпълнение или предлагане
по безжичен път или по кабел на достъп на
неограничен брой лица до произведение или
друг обект на закрила, или до части от него по
начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по време и по място, индивидуално
избрани от всеки от тях или само за някое от
тези права и за това вече има регистрирана
организация за колективно управление на
права, заявителят – организация за колективно управление на права или независимо
дружество за управление на права, получава
регистрация след представяне на споразумение
за представителство с вече регистрираната
организация. Регистрираната организация не
може необосновано да отказва сключването на
такова споразумение. Необоснован е отказът,
когато основанията за него не са свързани със
съдържанието на споразумението за представителство и/или с регистрацията на организацията
за колективно управление на права.
(3) Споразумение по ал. 2 не се изисква, когато заявлението за регистрация е подадено от
заявител – независимо дружество за управление
на права, и се отнася до колективно управление на права за публично изпълнение чрез
озвучаване на публично достъпни помещения,
площи и превозни средства. Заявителят поддържа на интернет страницата си информация
за възложеното от носители на права колек-
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тивно управление на права: носител на права,
категории права, видове права, произведения
и други обекти на закрила, срок и територия.
(4) Когато заявлението и приложените към
него документи не отговарят на изискванията
по ал. 1 – 3 и чл. 94б1, заявителят се уведомява
за това, като му се предоставя едномесечен
срок за отстраняване на нередовностите заедно с указания, че при неотстраняването им
производството ще бъде прекратено.
(5) Заявлението по чл. 94б1, ал. 3 и приложените към него документи се разглеждат в
двумесечен срок от подаването им, а в случаите
по ал. 4, изречение второ – от отстраняване на
нередовностите.
(6) В срока по ал. 5 министърът на културата
издава заповед за регистрация или за отказ за
регистрация.
(7) Министърът на културата отказва регистрацията, когато:
1. от представените документи се установи,
че заявителят не отговаря на изискванията по
чл. 94б1, ал. 2;
2. съдържанието на споразумението за
представителство по ал. 2 не отговаря на изискванията по чл. 94в1;
3. заявлението е подадено преди изтичането
на 12 месеца от влизането в сила на заповед
за заличаване на регистрацията.
(8) Отказът за регистрация може да бъде
оспорван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) На регистриран заявител се издава удостоверение за регистрация. Удостоверението е
безсрочно и съдържа:
1. номера и датата на издаване;
2. наименованието, седалището и адреса
на управление, данните за регистрацията и
представителството на регистрираното юридическо лице и единния идентификационен код,
съответно кода по БУЛСТАТ;
3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които
се отнася колективното управление на права;
4. наименованието на организацията, упълномощена със споразумението за представителство да управлява правата по т. 3 – в случаите
по ал. 2;
5. информацията, че колективното управление на права се отнася само до категориите
права, видовете права, произведения и други
обекти на закрила, посочени на интернет страницата на регистрираното лице – в случаите
по ал. 3;
6. информацията, че колективното управление на права се отнася и за многотериториалното разрешаване на използването в интернет
на музикални произведения – в случаите по
глава единадесета „и“.
(10) При промяна в обстоятелствата, вписани
в издаденото удостоверение, или по чл. 94б1,
ал. 2 и 4, регистрираното лице в 14-дневен
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срок от настъпване на промяната уведомява
министъра на културата и представя заверени
копия от съответните документи и документ
за платена такса. Разпоредбите на тази глава
се прилагат съответно.
Споразумение за представителство
Чл. 94в1. (1) Споразумението за представителство по чл. 94в, ал. 2 съдържа:
1. упълномощаването на регистрираната
организация да разрешава използването на
произведенията и другите обекти на закрила,
за които на заявителя е възложено колективно
управление на права;
2. упълномощаването на регистрираната
организация да събира съгласно своите тарифи
възнагражденията, дължими за използването
по т. 1;
3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, както и
носителите на права, за които споразумението
се отнася;
4. видовете произведения и други обекти на
закрила, за които на заявителя е възложено
колективно управление на права;
5. срока и територията на представителството;
6. доказателствата от заявителя относно
представляваните от него носители на права и
произведения и други обекти на закрила, както
и периодичността на актуализирането им;
7. начина за определяне на дела от събраните
възнаграждения, дължими на заявителя съгласно използването на произведенията и другите
обекти на закрила, за които е възложено колективното управление на права, и сроковете за
изплащането им на заявителя; регистрираната
организация не носи отговорност за последващото разпределение на възнагражденията,
изплатени на заявителя;
8. начина за обмяна на информация за
идентифициране на произведенията или другите обекти на закрила и носителите на права;
9. начина и срока за уреждане на отношенията между страните по споразумението и
ползвателите при прекратяване или разваляне
на споразумението за представителство;
10. начина и срока за уведомяване на министъра на културата за прекратяването или
развалянето на споразумението за представителство, който не може да бъде по-дълъг от
14 дни от прекратяването или развалянето.
(2) Споразумението за представителство
може да съдържа и други уговорки.
Регистър
Чл. 94г. (1) Министърът на културата води
и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация по чл. 94б за колективно
управление на права. Регистърът се публикува
на интернет страницата на Министерството
на културата.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа два раздела:
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1. първи раздел – за организации за колективно управление на права;
2. втори раздел – за независими дружества
за управление на права.
(3) В раздела по ал. 2, т. 1 се вписват:
1. номерът и датата на удостоверението;
2. наименованието, седалището, адресът на
управление, данните за регистрация на юридическото лице и единният идентификационен
код, съответно кодът по БУЛСТАТ;
3. членовете на изборните органи на управление и представляващите лица;
4. телефонен номер, електронен адрес и
лице за контакти;
5. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които
се отнася колективното управление на права;
6. организацията за колективно управление
на права, упълномощена съгласно споразумение
за представителство да разрешава използването
на видовете произведения и други обекти на
закрила, за които на регистрираното лице – организация за колективно управление на права,
е възложено колективно управление на права
в случаите по чл. 94в, ал. 2;
7. сродните чуждестранни организации за
колективно управление на права, с които са
сключени договори за взаимно представителство, с посочване на категориите права, видовете права, произведения или други обекти
на закрила, срокът и територията съгласно
договора;
8. промените в обстоятелствата по т. 2 – 7;
9. основанието и датата на изменение на
издаденото удостоверение;
10. заличаването на регистрацията;
11. информацията за лицата, подали заявление за регистрация, броят и видът на приложените документи.
(4) В раздела по ал. 2, т. 2 се вписват:
1. номерът и датата на удостоверението;
2. наименованието, седалището, адресът на
управление, данните за търговска регистрация
и единният идентификационен код;
3. представляващите лица;
4. телефонен номер, електронен адрес и
лице за контакти;
5. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които
се отнася колективното управление на права;
6. организацията за колективно управление
на права, упълномощена съгласно споразумение
за представителство да разрешава използването
на видовете произведения и другите обекти на
закрила, за които на регистрираното лице – независимо дружество за управление на права,
е възложено колективно управление на права
в случаите по чл. 94в, ал. 2;
7. информацията, че колективното управление на права се отнася само до категориите
права, видовете права, произведения и други
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обекти на закрила, посочени на интернет страницата на регистрираното лице в случаите по
чл. 94в, ал. 3;
8. носителите на права, които с договор
са упълномощили регистрираното лице да
извършва дейност по колективно управление
на права;
9. промените в обстоятелствата по т. 2 – 8;
10. основанието и датата на изменение на
издаденото удостоверение;
11. заличаването на регистрацията;
12. информацията за лицата, подали заявления за регистрация, броят и видът на приложените документи.
(5) При промяна във вписани в регистъра
обстоятелства – министърът на културата го
актуализира.

(2) Заповедта за заличаване на регистрацията
може да бъде оспорвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заличаване на регистрацията
Чл. 94г1. (1) Регистрацията се заличава и
удостоверението се обезсилва със заповед на
министъра на културата или оправомощен от
него заместник-министър, когато:
1. регистрацията на юридическото лице
бъде заличена;
2. регистрираното лице подаде писмено
искане за заличаване на регистрацията изцяло
или за отделни категории права, видове права,
произведения или други обекти на закрила;
3. по надлежния ред се установят неверни
данни в приложените към заявлението за регистрация документи по чл. 94б1, ал. 4;
4. регистрираното лице е в производство по
несъстоятелност или в ликвидация;
5. регистрираното лице – независимо дружество за управление на права, не публикува или
системно не актуализира на своята интернет
страница данните по чл. 94в, ал. 3, изречение
второ;
6. споразумението за представителство бъде
прекратено или развалено, когато то е условие
за регистрация;
7. регистрираното лице няма сключени договори с ползватели в продължение на две години
от датата на регистрацията;
8. регистрираното лице – организация за
колективно управление на права, системно
не разпределя събраните възнаграждения от
колективно управление на права на членовете
си съгласно изискванията на този закон и/
или вътрешните правила за разпределение по
чл. 94з, ал. 2, т. 5;
9. е установено с влязъл в сила съдебен акт,
че регистрираното лице – независимо дружество за управление на права, не изпълнява
задълженията си по договори с повече от трима
носители на права, чиито права управлява;
10. регистрираното лице не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9;
11. регистрираното лице извършва системни
нарушения на този дял.

Учредяване
Чл. 94д1. (1) Организация за колективно
управление на права се учредява от носители
на права.
(2) Издател, на когото авторът е отстъпил
освен правото за възпроизвеждане и разпространение и други права, може да предостави
управлението на тези права на организация
по ал. 1.
(3) Организацията за колективно управление на права не може да реализира печалба
и е длъжна да разпределя и изплаща всички
суми, получени от колективното управление
на права, между носителите на права, след
като удържи необходимото за издръжката на
своята дейност.

Такси
Чл. 94д. За разглеждане на заявления за
регистрация, за вписване на промени в регистрация, за издаване на удостоверение на
регистрирано лице и за утвърждаване на тарифата по чл. 94р, включително за изменението
и допълнението є, се събират такси в размери,
определени с тарифа за таксите, които се събират
в системата на Министерството на културата,
одобрена от Министерския съвет.
Г л а в а
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА

Членство в организация за колективно управление на права
Чл. 94е. (1) Членове на организация за колективно управление на права могат да бъдат
физически и юридически лица – носители на
права, други организации за колективно управление на права, сдружения на носители на
права и други организации, които отговарят на
изискванията за членство, предвидени в устава
на организацията.
(2) Изискванията за членство в организация
за колективно управление на права не могат
да включват условия, които водят до дискриминация на членовете въз основа на тяхната
националност, място на пребиваване или място
на установяване.
(3) Организацията за колективно управление
на права е длъжна да публикува изискванията
за членство на своята интернет страница.
(4) Организация за колективно управление
на права може да откаже да приеме за член
лице, което:
1. желае да упълномощи организацията
да управлява категории права, видове права,
произведения или други обекти на закрила,
чието управление не попада в предмета на
нейната дейност;
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2. се представлява от друга организация
или сдружение – член на организацията за
колективно управление.
(5) Когато организация за колективно управление на права откаже членство, тя е длъжна
да предостави на носителя на права мотивиран
писмен отказ.
(6) Дейността на организацията за колективно управление на права се осъществява в
интерес на лицата, чиито права управлява,
и не може да им налага задължения, които
не са обективно необходими за защитата на
правата и интересите им или за ефективното
им управление.
(7) Членовете на организация за колективно управление на права имат право да бъдат
информирани за нейната дейност и да участват
в процеса на вземане на решения, свързани с
тази дейност.
(8) Организацията за колективно управление
на права е длъжна да създаде условия за комуникация със своите членове по електронен път.
(9) Организацията за колективно управление
на права е длъжна да води досие за всеки свой
член и да го актуализира редовно.
Права на носители на права, които не са членове
на организация за колективно управление на права
Чл. 94ж. Разпоредбите на чл. 94е, ал. 8,
чл. 94т1, чл. 94ц, ал. 2 и чл. 94ч1 се прилагат
и за носители на права, които по договор или
по закон имат пряка връзка с организация
за колективно управление на права, но не са
нейни членове.
Устав и организация на дейността
Чл. 94ж1. Уставът на организацията за колективно управление на права съдържа:
1. категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, които
организацията управлява колективно; в устава
се посочва дали правата за колективно управление се отстъпват на изключителна или на
неизключителна основа;
2. правата и задълженията на членовете;
3. изискванията за членство в организацията;
4. критериите, въз основа на които може да
се откаже членство в организацията, и реда за
обжалване на отказите;
5. реда за приемане на нови членове и за
прекратяване на членството;
6. реда за свикване на общото събрание,
вземането на решенията, воденето и документирането на заседанията;
7. органите на управление и надзор на организацията;
8. условията, при които едно лице не може
да бъде избрано за член на органите за управление и надзор, които могат да включват и
ограничения, свързани с продължителността
на членството и/или размера на получените
суми от организацията;
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9. условията и процедурата за смяна на
член на управителния съвет преди изтичане
на мандата му;
10. възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет,
включително случаите, в които юридическите
лица – членове на управителния съвет, са
длъжни да отзоват своя представител в съвета;
11. реда за свикване на управителния съвет,
вземането на решенията, воденето и документирането на заседанията му;
12. реда за участие на членовете при вземане
на решенията и критериите за ограничаването
му;
13. реда за вземане на решение за сключване
на споразумение за представителство;
14. прекратяването и ликвидацията на организацията.
Общо събрание
Чл. 94з. (1) Общото събрание на организацията за колективно управление на права се
свиква най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет и на надзорния съвет;
3. одобрява размера на възнагражденията и
другите придобивки, които членовете на управителния съвет и на надзорния съвет получават
от организацията;
4. взема решение за прекратяване на организацията;
5. приема, изменя и допълва правилата за
разпределение на приходите от колективно
управление на права;
6. взема решения относно:
а) правилата за използване на сумите, които
не могат да бъдат разпределени;
б) общата инвестиционна политика по отношение приходите от колективното управление на права и от инвестираните приходи от
колективното управление на права;
в) общата политика относно удръжките
от приходите от колективното управление на
права и от всеки приход от инвестирането на
тези приходи;
г) използването на сумите, които не могат
да бъдат разпределени;
д) политиката за управление на риска;
е) одобряването на всяко придобиване,
продажба или ипотекиране на недвижимо
имущество на организацията;
ж) одобряването на всякакви сливания, сдружавания, създаването на дъщерни дружества,
както и на придобиването на предприятия,
акции или права в други предприятия;
з) одобряването на предложения за вземането
на заеми, предоставянето на заеми и предоставянето на обезпечения по заеми, свързани с
дейността на организацията;
7. назначава и освобождава регистриран
одитор;
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8. одобрява годишния отчетен доклад;
9. определя критериите, условията и реда
за предоставянето на социални, културни или
образователни услуги;
10. взема и други решения, предвидени в
устава.
(3) Общото събрание може да делегира
правомощията по ал. 2, т. 6, букви „д“, „е“,
„ж“ и „з“ на надзорния съвет с решение или
съгласно устава.
Участие в общото събрание
Чл. 94з1. (1) Членовете на организацията за
колективно управление на права имат право
да участват в общото събрание и да гласуват,
освен ако в устава е предвидено друго.
(2) Организацията може да предвиди в устава си ограничения на правото по ал. 1 въз
основа на един или два от следните критерии,
при условие че са установени по справедлив и
пропорционален начин:
1. продължителност на членството;
2. размер на получените или дължимите
суми от организацията.
(3) Когато в организацията има различни
категории или групи членове в зависимост от
категориите права или видовете произведения
и други обекти на закрила, включително по
жанрове, те трябва да бъдат справедливо и
балансирано представени в общото събрание.
(4) Критериите по ал. 2 са публично достъпни
в съответствие с чл. 94т и 94у.
Гласуване в общото събрание
Чл. 94и. (1) Всеки член на организация за
колективно управление на права, който има
право да участва в общото събрание, при
гласуване на решенията на събранието, има
право на един глас.
(2) Когато в устава на организацията не
е предвидено друго, всеки член, който има
право да участва в общото събрание, може
да упълномощи друг член – физическо или
юридическо лице, да присъства и да гласува
от негово име, при условие че това не води до
конфликт на интереси. Конфликт на интереси
е налице винаги, когато упълномощителят и
упълномощеният принадлежат към различни
категории или групи носители на права.
(3) Упълномощаването по ал. 2 е в писмена
форма и важи за съответното общо събрание.
Управителен съвет
Чл. 94и1. (1) Организацията за колективно
управление на права има управителен съвет.
(2) Съставът на управителния съвет и срокът,
за който членовете му се избират, се определят в устава на организацията. Юридическо
лице – член на управителния съвет, се представлява в съвета от своя законен представител
или от изрично упълномощено физическо лице.
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди,
че председателят се избира от общото събрание.
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(4) Всеки член на управителния съвет ежегодно представя пред общото събрание индивидуална декларация с информация относно:
1. интересите, свързани с организацията за
колективно управление на права;
2. формите на материални и нематериални
възнаграждения и придобивки, които е получил през предходната календарна година от
организацията, включително от пенсионни,
социални, културни и други фондове;
3. сумите, които е получил през предходната календарна година от организацията в
качеството му на носител на права;
4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси
на декларатора и тези на организацията, или
между всякакви други задължения към организацията и задължения към други физически
или юридически лица.
(5) Всяко лице, което е предложено за член
на управителния съвет, преди провеждане на
избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради които то
да не може да бъде избрано съгласно устава,
както и за обстоятелства по ал. 4, т. 1 и 4.
(6) Управителният съвет:
1. подготвя и внася за гласуване в общото
събрание правилата за разпределение на приходите от управлението на права от организацията;
2. избира или назначава административен
ръководител на организацията и определя
възнаграждението му;
3. приема и изключва членове на организацията, освен ако в устава е предвидено друго;
4. изпълнява и други задължения, предвидени в закон или в устава.
Надзорен съвет
Чл. 94к. (1) Организацията за колективно
управление има надзорен съвет. Надзорният
съвет не участва в управлението на организацията и не я представлява.
(2) Надзорният съвет се състои най-малко от
трима членове на организацията. Те се избират
за срок не по-дълъг от 5 години.
(3) Изискванията на чл. 94и1, ал. 4 и 5 се
прилагат и по отношение на членовете на
надзорния съвет.
(4) Надзорният съвет избира от своя състав
председател. В устава може да се предвиди, че
председателят се избира от общото събрание.
(5) Надзорният съвет:
1. наблюдава дейността и изпълнението на
задълженията на лицата, които управляват
организацията, включително изпълнението
на решенията на общото събрание, взети на
основание чл. 94з, ал. 2, т. 1 – 5;
2. упражнява правомощията, възложени му
от общото събрание или устава на организацията съгласно чл. 94з, ал. 3.
(6) Надзорният съвет докладва за дейността
си пред общото събрание най-малко веднъж
годишно.
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Субсидиарно прилагане
Чл. 94к 1. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за юридическите
лица с нестопанска цел.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ д “

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА
Събиране и използване на възнаграждения
Чл. 94л. (1) Организацията за колективно
управление на права посочва отделно в своя
счетоводен отчет:
1. приходите от колективното управление
на права и от инвестирането на тези приходи;
2. всички собствени активи и приходите от
тях, от удръжките за собствената издръжка
и от други дейности.
(2) Организацията по ал. 1 не може да използва приходите от колективното управление
на права или приходите от инвестирането на
тези приходи за цели, различни от разпределението им между носителите на права, освен
когато в съответствие с решение, взето по
реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6, буква „в“, е разрешено да се намалят или да се компенсират
удръжките за собствената издръжка, или да
се използват приходите от колективното управление на права или от инвестирането на
тези приходи в съответствие с решение, взето
по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6.
(3) Организаци ята по а л. 1 инвестира
приходите от колективното управление на
права и приходите от инвестирането на тези
приходи в интерес на носителите на права,
които представлява, в съответствие с общата
инвестиционна политика и политиката на управление на риска по смисъла на чл. 94з, ал. 2,
т. 6, букви „б“ и „д“. Инвестирането трябва да
съответства и на следните изисквания:
1. когато е налице потенциален конфликт
на интереси, организацията гарантира, че
инвестициите са направени само в интерес
на носителите на права;
2. активите се инвестират така, че да се
гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на инвестицията
като цяло;
3. активите се разпределят така, че да се
избегне прекомерната зависимост от определен
актив, както и прекомерното акумулиране на
риск в инвестициите.
Удръжки
Чл. 94л1. (1) Организацията за колективно
управление на права предоставя предварително на всеки носител на права, който желае
да стане член, информация за извършваните
от организацията удръжки от приходите от
колективното управление на права и от всеки
приход от инвестирането на тези приходи.
(2) Удръжките се определят въз основа на
обективни критерии и трябва да са съобразени

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

с услугите, предоставени на носителите на
права, включително услугите, предоставени
по ал. 5.
(3) Удръжките не могат да надхвърлят
оправданите и документирани разходи по
колективното управление на права, направени
от организацията.
(4) Изискванията, отнасящи се до използването и до прозрачността при използването
на сумите, събрани като удръжки или компенсирани с удръжки, трябва да се прилагат
към всяко друго отчисление, направено с цел
да покрие разходите по колективното управление на права.
(5) В случай че организацията предоставя
социални, културни или образователни услуги, които се финансират от удръжките от
приходите или от друг приход, произтичащ
от инвестиране на тези приходи, услугите
се предоставят въз основа на справедливи
критерии по отношение на достъпа до тях и
на техния обхват.
Разпределение на дължимите суми на носителите на права
Чл. 94м. (1) Организацията за колективно
управление на права или неин колективен
член, който представлява носители на права, разпределя и изплаща редовно, точно и с
дължимата грижа дължимите суми съгласно
правилата за разпределение на приходите от
колективно управление на права. Организацията или колективният є член изплащат
на правоимащите носители на права, които
представляват, дължимите суми във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30
септември на годината, следваща тази, през
която сумите са събрани. Този срок може да
не бъде спазен само по обективни причини,
свързани с постъпването на информация от
ползвателите, с установяването на правата,
с идентифицирането на носителите на права
или с установяването на съответствие между
информацията за използваните произведения
и други обекти на закрила с информацията
за носителите на правата върху тях.
(2) Организацията за колективно управление на права предприема действия за идентифициране и установяване на местонахождението на носителите на права.
(3) Суми, които не могат да бъдат разпределени в срока по ал. 1 поради това,
че носителите на права не могат да бъдат
идентифицирани или местонахождението им
не може да бъде установено и не са налице
обективни причини срокът да не бъде спазен,
се посочват отделно в счетоводния отчет на
организацията.
(4) В тримесечен срок след изтичането на
срока по ал. 1, изречение второ организацията
за колективно управление на права предоставя
достъп до информацията за произведенията
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и другите обекти на закрила, за които един
или повече носители на права не са били
идентифицирани или чието местонахождение
не е било установено, на:
1. носителите на права, които представлява,
или на своите колективни членове;
2. организациите за колективно управление
на права, с които има сключени договори за
взаимно представителство.
(5) Информацията по ал. 4 включва, ако
е възможно:
1. заглавието на произведението или обекта
на закрила;
2. името на носителя на права;
3. името на съответния издател или продуцент;
4. всякаква друга налична относима информация, включително от досиетата на носителите на права, която би могла да помогне за
идентифицирането на носителя на правата.
(6) Когато носителите на права не може
да бъдат идентифицирани или местонахождението им не може да бъде установено, в
едногодишен срок след изтичането на срока по
ал. 4, организацията за колективно управление
на права оповестява публично на интернет
страницата си информацията по ал. 5.
(7) Възнагражденията, дължими на носителите на права, които не могат да бъдат
разпределени в тригодишен срок, считано от
края на годината, през която са събрани, и за
които организацията за колективно управление
на права е предприела действия съгласно ал. 2
за идентифициране на носителите на права
и установяване на местонахождението им,
се смятат за неподлежащи на разпределение.
(8) Сумите, неподлежащи на разпределение,
се използват по решение на общото събрание,
взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6, буква „г“.
Те могат да бъдат разходвани за финансиране
на социални, културни и образователни дейности в полза на носителите на права.
(9) Всеки носител на права може да предяви иск към организацията за колективно
управление на права за дължимото му възнаграждение по общия исков ред.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ е “

КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА
ОТ ИМЕТО НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА
Задължение за равно третиране
Чл. 94м 1. Организацията за колективно
управление на права не допуска дискриминация спрямо носителите на права, чиито
п рава у п равл ява по договор за взаимно
представителство, особено по отношение на
прилагането на своите тарифи, условията за
събиране на възнагражденията, удръжките за
собствената си издръжка и разпределението
на сумите, дължими на носителите на права.
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Удръжки и разплащане при договори за взаимно
представителство
Чл. 94н. (1) Организацията за колективно
управление на права редовно, точно и с дължимата грижа разпределя и изплаща сумите,
събрани от колективното управление на права
или от доходи от инвестирането на такива
суми, които съгласно договори за взаимно
представителство са дължими на други организации за колективно управление на права.
(2) Организацията за колективно управление на права може да прави удръжки върху
сумите по ал. 1 само за издръжката си, освен
ако организацията, с която е сключен договорът за взаимно представителство, изрично е
дала съгласие да се правят и друг вид удръжки.
Изплащане на събраните суми
Чл. 94н1. (1) Организацията за колективно
управление на права разпределя и изплаща
сумите по чл. 94н, ал. 1 не по-късно от 30
септември на годината, следваща тази, в която
сумите са събрани.
(2) Срокът по ал. 1 може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани
с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата или с
идентифицирането на носителите на права,
или с установяването на съответствие между
информацията относно произведения и други
обекти на закрила с информацията относно
носителите на права.
Разпределение и изплащане на получените суми
Чл. 94о. Организаци ята за колективно
управление на права или нейни колективни
членове, които представляват носители на
права, разпределят и изплащат сумите, получени по реда на чл. 94н, ал. 1, на носителите
на права, които представляват, в 6-месечен
срок от получаването им. Този срок може да
не бъде спазен само по обективни причини,
свързани с постъпването на информация от
ползвателите, с установяването на правата,
с идентифицирането на носителите на права
или с установяването на съответствие между
информацията за използваните произведения
и другите обекти на закрила с информацията
за носителите на правата върху тях.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ ж “

ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Отстъпване на права за използване
Чл. 94о1. (1) Организацията за колективно
управление на права или независимото дружество за управление на права отстъпва на
ползвателите с договор колективно управляваните права за използване на произведения
или на други обекти на закрила.
(2) Преговорите за сключване на договори
по ал. 1 се водят добросъвестно. Всяка една
от страните предоставя на другата страна ин-
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формацията, необходима за сключването на
договор, ако разполага с такава.
(3) Условията на договорите по ал. 1, сключени от организация за колективно управление на права, се основават на обективни и
недискриминиращи критерии.
(4) Когато организацията за колективно управление на права отстъпва права за използване
чрез услуга в интернет от нов вид, която се
предлага на територията на държавите – членки
на Европейския съюз, по-малко от три години,
организацията не е обвързана от договорените
условия с ползвател за отстъпване на права за
други видове използване чрез услуга в интернет.
Сключване на договори с ползватели
Чл. 94п. (1) Организацията за колективно
управление на права в разумен срок отговаря
на искане от ползвател за сключване на договор
за отстъпване на колективно управляваните
права. Организацията съобщава на ползвателя
информацията, необходима за подготвяне на
проект на договор. Когато получи тази информация, организацията за колективно управление
на права изпраща проект на договор заедно с
тарифата си за съответния вид използване или
връчва мотивиран писмен отказ.
(2) Организацията за колективно управление
на права създава условия за обмен на информация по електронен път, включително на
информацията, свързана с отчетите от ползвателите, за използването на отстъпените права.
(3) Организацията за колективно управление
на права предоставя на ползвателите списък
на носителите на права, които са изразили
изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения
от нея, категориите права, видовете права,
произведения и други обекти на закрила, за
които това несъгласие се отнася, както и адреса
на интернет страницата си за допълнителна
информация, ако има такава.
Задължения на ползвателите
Чл. 94п1. (1) Ползвател, който е сключил
договор с организация за колективно управление на права, предоставя наличната при
него информация, необходима за събирането,
разпределението и изплащането на сумите,
дължими на носителите на права.
(2) Форматът на отчетите и сроковете за
предоставянето им се определят предварително
от организацията за колективно управление
на права в зависимост от отстъпените права
и начините на използване или се определят в
договора с ползвателя, като се отчитат добрите
практики, данните от публичните регистри,
както и друга публично достъпна информация.
Утвърждаване на тарифите
Чл. 94р. (1) Договорите по чл. 94о1, ал. 1,
сключени с организация за колективно управление на права, предвиждат възнаграждение
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за носителите на права въз основа на тарифи.
Тарифите по договорите трябва да са съобразени с икономическата стойност на използването на правата в търговската дейност, като
отчитат характера и обхвата на използването
на произведенията и другите обекти на закрила, както и икономическата стойност на
услугите, предоставяни от организацията за
колективно управление на права, и да третират
равнопоставено ползвателите от една и съща
категория. Тарифите не са задължителни при
договарянето на използването на сценични
произведения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3.
При поискване организацията за колективно
управление на права информира ползвателите
за икономическите критерии, използвани при
определянето на тарифите.
(2) Тарифите по ал. 1 се изготвят след
предварително обсъждане с представителната
организация на ползвателите за всеки вид
използване, ако има такава. Представителна
организация на ползватели е организация, която
представлява ползватели с по-голям пазарен
дял за съответния начин на използване на
съответната категория и вид права, а когато
няма обективни данни за този дял – по-голям
брой ползватели, и уставът є предвижда водене на преговори с организации за колективно
управление на права.
(3) Обсъждането по ал. 2 започва по предложение на организацията за колективно управление на права до представителната организация
на ползвателите, придружено с проект на тарифа
и икономическа обосновка. При постигане на
съгласие страните подписват писмено споразумение за тарифа. Организацията за колективно
управление на права подава писмено заявление
до министъра на културата за утвърждаване на
тарифа. Тарифата се утвърждава със заповед
на министъра на културата или оправомощен
от него заместник-министър въз основа на
писменото споразумение за тарифа.
(4) Когато в 9-месечен срок от получаване на
предложението по ал. 3 не се постигне споразумение, организацията за колективно управление
на права подава писмено заявление до министъра на културата за утвърждаване на тарифа.
Към заявлението се прилагат документите по
ал. 13. Заявлението се разглежда от комисия,
назначена от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър за всеки
конкретен случай. Комисията се назначава за
срок не по-дълъг от три месеца и се състои от
5 членове – по един представител, предложен
от организацията за колективно управление
на права и от представителната организация
на ползвателите, и трима експерти, одобрени
съвместно от организациите.
(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 4 министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър изпраща покана до организацията за колективно
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управление на права и до представителната
организация на ползвателите за посочване
на членове на комисията съгласно ал. 4. Когато в 20-дневен срок от получаването на
поканата организациите не изпълнят някое
от изискванията на ал. 4, изречение четвърто,
министърът на културата или оправомощен от
него заместник-министър определя представител на организацията, която не е направила
предложение, измежду лицата, които по закон
имат право да я представляват, съответно
допълва комисията с експерти от списъка на
медиаторите по чл. 94ш, ал. 1. Министърът на
културата определя датата за първото заседание
на комисията. Комисията работи по правила,
приети от нея. Тримата експерти имат право
на възнаграждение, което се заплаща поравно
от организациите, в размери, определени по
споразумение между тях.
(6) Заседанията на комисията са редовни,
ако на тях присъстват най-малко 4 членове.
Решенията се вземат с мнозинство не по-малко
от 4 гласа от членовете на комисията.
(7) Комисията разглежда заявлението по
ал. 4 и приложените към него документи и
взема решение по реда на ал. 6 за окончателен вариант на тарифа. Комисията незабавно
изпраща решението с тарифата на министъра
на културата. Министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър със
заповед утвърждава тарифата въз основа на
решението в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Когато комисията не вземе решение за
утвърждаване на тарифа в срока по ал. 4, изречение четвърто и по реда на ал. 6, незабавно
уведомява министъра на културата, който в
14-дневен срок от уведомяването прекратява
процедурата.
(9) Когато за съответния начин на използване
на съответната категория или вид права няма
представителна организация на ползватели,
организацията за колективно управление на
права подава писмено заявление до министъра
на културата. Към заявлението се прилагат
документите по ал. 13. В 14-дневен срок от
получаването на заявлението министърът на
културата или оправомощен от него заместник-министър публикува проекта на тарифа,
икономическата обосновка и методиката към
нея на интернет страницата на Министерството
на културата. В 30-дневен срок от публикуването на проекта на тарифа заинтересованите
лица може да представят мотивирани писмени
предложения по него. В 14-дневен срок след
изтичането на срока по изречение четвърто
министърът на културата или оправомощен
от него заместник-министър изпраща предложенията, ако има такива, на организацията
за колективно управление на права, която в
14-дневен срок след получаването им представя
мотивирано писмено становище. В 30-дневен
срок от получаването на становището по из-
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речение пето министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър
със заповед утвърждава тарифата или отказва
утвърждаването є.
(10) Възнагражденията, прилагани по договорите по чл. 94о1, ал. 1, сключени с Българското
национално радио и Българската национална
телевизия, за използваните от тях произведения
и други обекти на закрила, се определят след
договаряне с тях поотделно и трябва да отговарят
на условията на ал. 1, изречения първо и второ
и да третират равнопоставено ползвателите от
една и съща категория. За възнагражденията
се прилагат съответно ал. 3 – 8.
(11) Тарифите може да се изменят и допълват
по предложение на:
1. организация за колективно управление
на права;
2. представителна организация на ползватели:
а) когато тарифата е утвърдена по реда на
ал. 9, или
б) с мотивирано искане за допускане на
изменение или допълнение на тарифата от
министъра на културата или оправомощен от
него заместник-министър, когато са изтекли
три години от влизането в сила на тарифата
или при непреодолима сила или стопанска
непоносимост; в този случай заповедта за
допускане на изменение или допълнение на
тарифата подлежи на обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс, като съдът
се произнася в 6-месечен срок.
(12) За измененията и допълненията на
тарифите се прилагат съответно ал. 3 – 8.
Измененията и допълненията на тарифите се
утвърждават от министъра на културата или
оправомощен от него заместник-министър.
(13) В случаите по ал. 3, 4, 9, 10 и 11 към
заявлението се прилагат:
1. проект на тарифа или проект за изменение
или допълнение;
2.���������������������������������������
��������������������������������������
решение на компетентния орган на организацията за колективно управление на права
за приемане на проекта по т. 1;
3.�����������������������������������������
договор
����������������������������������������
с Българската национална телевизия, Българското национално радио, споразумение с представителна организация на ползватели
по ал. 3 или доказателства, че преговорите по
ал. 3 са завършили без споразумение;
4. декларация по ал. 9, че за съответния
начин на използване на съответната категория
или вид права няма представителна организация на ползватели;
5.������������������������������������������
�����������������������������������������
методика за определяне размера на предложените възнаграждения, съобразена с икономическата стойност на правата за конкретния вид
използване, както и с икономическата стойност
на услугите, предоставяни от организациите за
колективно управление на права;
6. икономическа обосновка на проекта по т. 1;
7. документ за платена такса.
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(14) Когато заявлението не е придружено с
документите по ал. 13, министърът на културата
или оправомощен от него заместник-министър
уведомява организацията за колективно управление на права и предоставя 14-дневен срок
за отстраняване на нередовностите с указание,
че при неотстраняването им процедурата ще
бъде прекратена.
(15) Заповедта на министъра на културата
или оправомощен от него заместник-министър
за утвърждаване на тарифата или за отказ за
утвърждаване на тарифата, включително за
изменение или допълнение на тарифата и за
прекратяване на процедурата, подлежат на
оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(16) До утвърждаването на тарифа или на
изменение и допълнение в нея ползвателят
е длъжен да заплаща възнаграждение за използваните произведения и други обекти на
закрила съгласно последния договор, сключен
с организацията за колективно управление на
права, или ако няма такъв – съгласно действащата тарифа на организацията.
Представителство на организациите за колективно управление на права и независимите дружества
за управление на права
Чл. 94р1. (1) Организация за колективно
управление на права и независимо дружество
за управление на права може да отстъпват на
ползвател само права, за които изрично са
упълномощени за колективно управление от
носителите на права или ги представляват по
договор за взаимно представителство или по
споразумение за представителство.
(2) Организация за колективно управление
на права и независимо дружество за управление на права може да отстъпват на ползвател
само права в рамките на категориите права,
видовете права, произведения и други обекти на
закрила, посочени в издаденото удостоверение
по чл. 94в, ал. 9.
(3) Когато законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само
чрез организация за колективно управление
на права, всяка организация, регистрирана за
управлението на съответните права, действа
и от името на носители на права, които не са
нейни членове, или не се представляват от нея
по договор за взаимно представителство или
по споразумение за представителство. В тези
случаи организацията за колективно управление на права трябва да уреди отношенията
си с всеки от носителите на права по същия
начин, както със своите членове.
(4) Организация за колективно управление
на права може да получава и да изплаща на
носители на права, които не са нейни членове
или не се представляват от нея, възнаграждения, които им се дължат в резултат на разпределението на възнагражденията, получени от
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организацията за съответния вид използване,
ако това не противоречи на споразумение за
представителство, или доколкото някои от тези
носители на права не са изразили изрично и
писмено несъгласие за това. Такова несъгласие
има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.
(5) В случаите, които се отнасят до управлението на права за публично изпълнение на
живо или чрез запис, за излъчване по безжичен
път, за предаване или препредаване по кабел
или за предлагане по безжичен път или по
кабел на достъп на неограничен брой лица до
произведения или до други обекти на закрила,
или до части от тях по начин, позволяващ този
достъп да бъде осъществен по време и по място, индивидуално избрани от всеки от тях, или
само на някое от тези права, сключването на
договор с първата регистрирана организация,
която управлява тези права, и заплащането на
уговореното по този договор възнаграждение
освобождават от отговорност ползвателя както
по отношение на членовете на тази организация, така и по отношение на всички останали
носители на права за същите категории права,
видове права, произведения и други обекти на
закрила, освен по отношение на тези носители
на права, които изрично и писмено са изразили пред тази организация несъгласие с това.
Такова несъгласие има действие от началото
на календарната година, следваща годината,
през която е направено.
Представителство при защита на правата
Чл. 94с. (1) Организацията за колективно
управление на права има право да представлява
своите членове, други организации за колективно управление на права, с които има сключени
договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни
и административни органи при защитата на
поверените им за колективно управление права.
(2) За защитата на правата по ал. 1 организациите за колективно управление на права
могат от свое име да предприемат юридически
действия, включително да предявяват искове по
чл. 95, 95а и 95б и да искат налагане на мерки
по чл. 95д, 95е, 96б и 96г, като се прилага и
чл. 95в, ал. 2.
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ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ
Информация, предоставяна на носителите на
права
Чл. 94с1. (1) Организацията за колективно
управление на права и независимото дружество за управление на права най-малко веднъж
годишно предоставят на носителите на права,
на които са начислени приходи от колективното управление на права или към които са
извършени плащания през съответния период,
информация за:
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1. данните, предоставени от носителя на
права за използване с цел идентифицирането
и определяне на местонахождението му;
2. начислените на носителя на права приходи
от колективното управление на права;
3. изплатените на носителя на права суми
по категория права и по вид използване;
4. периода, през който е осъществено използването, за което са начислени приходи и
са изплатени суми на носителя на права, освен когато организацията или дружеството по
обективни причини, свързани с постъпването
на информация от ползвателите, не може да
предостави тази информация;
5. удръжките за колективното управление
на права за съответния вид използване;
6. удръжките, направени за друга цел, включително удръжките за социални, културни
или образователни услуги, дължими по други
закони;
7. приходите от колективното управление на
права, които са начислени, но не са изплатени
на носителя на права.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
от организацията за колективно управление
на права на нейните колективни членове, които представляват носители на права, между
които разпределят приходи от колективното
управление на права. Информацията се предоставя от организацията, когато е начислила
приходи от колективно управление на права и
ако колективните членове не разполагат с нея.
Информацията по ал. 1 се предоставя най-малко веднъж годишно на носителите на права,
които представляват, и на които са начислени
приходи от колективното управление на права,
или към които са извършени плащания през
периода, за който се отнася информацията.
Информация, предоставяна на други организации
за колективно управление на права
Чл. 94т. Организацията за колективно управление на права най-малко веднъж годишно
предоставя на организациите за колективно
управление на права, с които има сключени
договори за взаимно представителство, информация в електронен вид за съответния период,
която включва:
1. начислените приходи и изплатените суми
от колективното управление на права, управлявани по договора за взаимно представителство,
по категории и видове права, както и всички
начислени, но неизплатени приходи от колективно управление на права;
2. удръжките по чл. 94н, ал. 2:
а) за собствената издръжка;
б) други удръжки;
3. информацията за сключените договори
с ползватели и отказите за сключване на такива договори, които засягат колективното
управление на права по договора за взаимно
представителство;
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4. решенията на общото събрание, които
засягат колективното управление на права по
договора за взаимно представителство.
Информация, предоставяна при поискване на
носители на права, на други организации за колективно управление на права или на ползватели
Чл. 94т1. (1) Организацията за колективно
управление на права, след получаване на надлежно обосновано искане от друга организация
за колективно управление на права, с която
е сключен договор за взаимно представителство, от носител на права или от ползвател,
предоставя по електронен път и в разумен срок
най-малко информация за произведенията и
другите обекти на закрила, които представлява, за правата, които управлява пряко или по
договори за взаимно представителство, и за
обхванатите територии.
(2) Когато поради обхвата на дейността на
организацията произведенията или обектите
не могат да бъдат установени, организацията
е длъжна да съобщи по реда на ал. 1 вида на
произведенията и другите обекти на закрила,
които представлява, правата, които управлява,
и обхванатите територии.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за
независимите дружества за управление на права.
Информация, която задължително се оповестява
публично
Чл. 94у. (1) Организацията за колективно
управление на права оповестява на интернет
страницата си най-малко следната информация:
1. съдържанието на устава;
2. условия за прекратяване на упълномощаването за колективно управление на права,
ако те не са включени в устава;
3. стандартни договори за отстъпване на
колективно управляваните права и действащите
тарифи, включително предвидените отстъпки;
4. списък на членовете на изборните органи
на управление и надзор и представляващите
лица;
5. общата политика за разпределение на
суми, дължими на носителите на права;
6. общата политика за удръжките за собствената издръжка;
7. общата политика за удръжките от приходи
от колективно управление на права и от приходи
от инвестиране на приходите от колективно
управление на права, включително удръжки
за социални, културни или образователни услуги, различни от удръжките за собствената
издръжка;
8. списък на договорите за взаимно представителство и споразуменията за представителство, както и наименованията на организациите или независимите дружества, с които
са сключени;
9. общата политика за използването на суми,
които не може да бъдат разпределени;
10. списък на членовете;
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11. списък на носителите на права, които
са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават
възнаграждения от нея, както и категориите
права, видовете права, произведения и други
обекти на закрила, за които това несъгласие
се отнася;
12. списък на носителите на права, за
които има разпределени и непотърсени възнаграждения;
13. реда за разглеждане на жалби и решаване на спорове по чл. 94ч1, 94ч 2 и 94ш1.
(2) Независимите дружества за управление
на права оповестяват на интернет страницата си най-малко информацията по ал. 1,
т. 1 – 3, т. 5 – 7, както и информацията по
чл. 94в, ал. 3.
(3) Организациите за колективно управление на права и независимите дружества
за управление на права поддържат актуална
информацията по ал. 1 и 2.
Годишен отчетен доклад
Чл. 94у1. (1) Организацията за колективно
управление на права оповестява ежегодно, но
не по-късно от 30 август, годишен отчетен
доклад. Докладът се публикува на интернет
страницата на организацията за срок не пократък от 5 години.
(2) Годишният отчетен доклад трябва да
съдържа информацията съгласно приложение
№ 2.
(3) Докладът по ал. 1 задължително включва отделен отчет за използването на сумите,
удържани за социални, културни и образователни услуги. Отчетът съдържа информацията
съгласно раздел III от приложение № 2.
(4) Счетоводната информация, която се
съдържа в годишния отчетен доклад, подлежи на независим финансов одит от страна
на един или повече регистрирани одитори.
Докладът на одиторите трябва да бъде включен в цялост в годишния отчетен доклад.
Счетоводна информация е информацията от
годишния финансов отчет по раздел I, т. 1
от приложение № 2, както и финансовата
информация по раздел I, т. 7 и 8 и раздел II
от същото приложение.
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МНОГОТЕРИТОРИАЛНО РАЗРЕШАВАНЕ
НА ИЗПОЛЗВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ НА
МУЗИК АЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Общи положения
Чл. 94ф. (1) Многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални
произведения от страна на носителите на
авторски права чрез организации за колективно управление на права, регистрирани в
Република България, се осъществява по реда
на тази глава.
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(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат
и по отношение разрешаването на използване
в интернет на литературни произведения,
свързани с музика, както и по отношение на
музикални произведения, включени във филм
или в друго аудио-визуално произведение.
(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на разрешения за използването в интернет на музикални произведения
под формата на партитури.
Правоспособност
Ч л. 94ф1 . (1) М ног о т ери т ориа л но разрешаване на използването по интернет на
музикални произведения се извършва само
от организация за колективно управление
на права, която може да обработва данни по
електронен път по ефикасен и прозрачен начин
и която разполага с достатъчно информация,
за да може да идентифицира репертоара и да
проследява използването му, да издава фактури на ползвателите, да събира приходите
от управлението на правата и да разпределя
сумите, дължими на носителите на права.
(2) Организацията за колективно управление на права трябва да може да:
1. установява точно, изцяло или частично,
музикалните произведения, които е упълномощена да представлява;
2. установява точно, изцяло или частично,
по отношение на всяка релевантна територия
правата и техните носители за всяко музикално произведение или част от него, които
е упълномощена да представлява;
3. използва уникални кодове за идентифициране на носителите на права и музикалните произведения, като държи сметка, ако
е възможно, за стандартите и практиките,
прилагани на международно ниво или на
ниво Европейски съюз;
4. използва подходящи средства за установяване и отстраняване, бързо и ефективно,
на несъответствия в данните, с които разполагат другите организации за колективно
управление на права, които разрешават многотериториалното използване в интернет на
музикални произведения.
Прозрачност на информацията за репертоара
при разрешаване на многотериториално използване в интернет на музикални произведения
Чл. 94ф2 . (1) Организация за колективно
управление на права, която разрешава многотериториално използване в интернет на
музикални произведения, изпраща на доставчиците на услуги в интернет, на носителите
на права, които представлява, и на други
организации за колективно управление на
права актуална информация, позволяваща
идентифицирането на музикалния репертоар, който представлява. Информацията се
изпраща по електронен път след получаване
на обосновано искане и включва:
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1. музикалните произведения, които представлява;
2. правата, които представлявя, изцяло
или частично;
3. обхванатите територии.
(2) Организацията за колективно управление на права може да вземе подходящи
мерки за защита на целостта и точността на
данните, които предоставя по реда на ал. 1,
както и за контрола върху тяхното повторно
използване или за защита на информацията,
която може да има търговско значение.
Точност в информацията за многотериториалния репертоар
Чл. 94х. (1) Организацията за колективно управление на права, която разрешава
многотериториално използване в интернет
на музикални произведения, в разумен срок
нанася необходимите корекции в данните
или в наличната информация по чл. 94ф1 ,
ал. 2 и чл. 94ф2 , когато носителите на права,
други организации за колективно управление
на права и доставчици на услуги в интернет
сметнат, въз основа на обосновано искане с
доказателства, че данните или информацията
по отношение на техни права върху музикални произведения за използване в интернет
са неточни.
(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите
на права, чиито музикални произведения са
включени в нейния собствен репертоар, и на
носителите на права, които са є поверили
управлението на своите права върху музикални произведения за използване в интернет,
възможност да є изпращат по електронен
път информация за произведенията, правата
върху тях и териториите, по отношение на
които са є предоставили права за управление.
Информацията се предоставя в съответствие
със стандартите и практиките, прилагани при
обмяна на данни на международно ниво или
на ниво Европейски съюз.
(3) Когато организаци я за колективно
управление на права упълномощи друга организация да разрешава многотериториално
използване в интернет на музикални произведения в съответствие с чл. 94ц и 94ц1,
упълномощената организация прилага разпоредбата на ал. 2 по отношение на носителите
на права, чиито музикални произведения са
включени в репертоара на упълномощаващата организация, освен ако между двете
организации е уговорено друго.
Размяна на отчети и фактури
Чл. 94х 1. (1) Организация за колективно
управление на права, която е разрешила
многотериториално използване в интернет
на музикални произведения, наблюдава използването им от доставчиците на услуги.
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(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на доставчиците на
услуги в интернет възможност да отчитат по
електронен път действителното използване
на отстъпените им права, а доставчиците
са длъжни да отчитат точно действителното
използване на произведенията. Организацията предлага използването поне на една
методика за отчитане, която да е съобразена
с международните стандарти или практики,
използвани при обмяна на такива данни по
електронен път. Когато организацията допуска отчитане чрез използване на отраслов
стандарт за електронен обмен на данни, тя
може да откаже да приеме отчет от доставчик,
който не отговаря на стандарта.
(3) Организация за колективно управление
на права издава фактури на доставчиците на
услуги в интернет по електронен път, като
предлага прилагането на поне един формат,
който да е съобразен с меж д у народните
стандарти или практики. Фактурата трябва
да позволява идентифицирането на произведенията и отстъпените за тях права на основата на данните по чл. 94ф1, ал. 2, както и
на действителното им използване, ако това е
възможно, на основата на информацията, подадена от доставчика на услуги, и използвания
формат. Доставчикът не може да откаже приемането на фактурата заради нейния формат,
при условие че организацията за колективно
управление на права е използвала стандарт
на фактуриране, възприет в практиката.
(4) Организацията за колективно управление на права издава фактура на доставчика
точно и в разумен срок, след като получи
отчета за действителното използване на отстъпеното право върху съответното музикално
произведение, освен когато това е невъзможно
поради причини, дължащи се на доставчика.
(5) Организацията за колективно управление на права прилага подходящи процедури,
даващи възможност на доставчиците да оспорят точността на фактурата, включително
когато получават фактури от една или повече
организации за същите права върху едно и
също произведение.
Разплащане с носителите на права
Чл. 94х 2 . (1) Организация за колективно
управление на права, която разрешава многотериториално използване в интернет на
музикални произведения, разпределя получените за това възнаграждения на носителите
на права точно и в разумен срок, след като
получи информация за използването на произведенията, освен когато това е невъзможно
по причини, дължащи се на доставчика на
услугата.
(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите на
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права заедно с всяко плащане по ал. 1 наймалко следната информация:
1. период, през който е осъществено използването, за което се дължат възнаграждения, и териториите, където това използване
е осъществено;
2. събраните суми, направените удръжки и
разпределените суми за всеки използван вид
право върху всяко музикално произведение, за
което носителите на права са упълномощили
организацията да ги представлява изцяло
или частично;
3. събраните суми, направените удръжки
за управлението на правата и разпределените
суми по отношение на всеки доставчик на
услуги.
(3) Когато организация за колективно управление на права упълномощи друга организация за колективно управление на права да
разрешава многотериториално използване в
интернет на музикални произведения по реда
на чл. 94ц и 94ц1, упълномощената организация разпределя точно и в разумен срок сумите
по ал. 1 и изпраща информацията по ал. 2
на упълномощаващата организация, която е
отговорна за последващото разпределение на
тези суми и предоставянето на информация
на носителите на права, освен ако между
двете организации е уговорено друго.
Споразумения между организации за колективно
управление на права
Чл. 94ц. (1) Споразумението за представителство между организации за колективно
управление на права, с което една организация упълномощава друга организация да
разрешава многотериториално използване в
интернет на музикални произведения от своя
репертоар, може да бъде само на неизключителна основа. Упълномощената организация
управлява получените права, без да допуска
дискриминация.
(2) Упълномощаващата организация за
колективно управление на права информира
своите членове за условията на споразумението по ал. 1, включително за срока на
действието му и за разходите по услугите,
оказвани от упълномощената организация.
(3) Упълномощената организация за колективно управление на права информира
упълномощаващата организация за условията,
при които дава разрешение за използване в
интернет на репертоара на упълномощаващата
организация, включително за видовете права
и произведения, размера на възнаграждението,
срока на разрешението, сроковете за плащане
и обхванатите територии.
Задължение да се представлява друга организация
за колективно управление на права
Чл. 94ц1. (1) В случай че организация за
колективно управление на права, която не
разрешава или не предлага предоставянето
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на разрешение за многотериториално използване в интернет на музикални произведения,
включени в нейния собствен репертоар, отправи предложение към друга организация за
колективно управление на права за сключване
на споразумение за представителство по отношение на този репертоар, организацията,
към която е отправено предложението, е
длъжна да го приеме, ако вече предоставя
или предлага предоставяне на разрешение за
същата категория права за многотериториално
използване в интернет на музикални произведения от репертоара на една или повече
други организации за колективно управление
на права.
(2) Организацията, която е получила предложение по ал. 1, отговаря на предложението
писмено и незабавно.
(3) Упълномощената организация управл ява репер тоара на у п ъ лномощаващата
при същите условия, при които управлява
собствения си репертоар.
(4) Упълномощената организация включва
репертоара на упълномощаващата организация във всички предложения за предоставяне
на разрешения, които отправя до доставчиците
на услуги в интернет.
(5) Упълномощената организация не може
да прави удръжки за собствената си издръжка,
по-големи от обичайните за изпълнение на
упълномощаването.
(6) Упълномощаващата организация предоставя на у пълномощената организаци я
цялата информация за собствения си музикален репертоар, която би била необходима
за многотериториа лното разрешаване на
използването в интернет на музикални произведения. В случай че тази информация се
окаже недостатъчна или във форма, която не
би позволила на упълномощената организация
да действа в съответствие с изискванията на
тази глава, тя ще може да извърши необходимото, за да удовлетвори тези изисквания
с цената на разумно оправдани разходи или
да изключи от обхвата на действие на споразумението тези произведения, за които
информацията е недостатъчна или не може
да бъде използвана.
Изключение за радио- и телевизионните организации
Чл. 94ч. Тази глава не се прилага за организациите за колективно управление на
права, когато те предоставят разрешение за
многотериториално използване в интернет
на музикални произведения на радио- или
телевизионни организации, чиито програми се
използват в интернет едновременно или след
първоначалното им излъчване, включително
в материали като предварителни прегледи
и самопромоциона лни съобщени я, които
са спомагателни към началните радио- или
телевизионни програми.
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РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Подаване на жалби и сигнали
Чл. 94ч1. (1) Организацията за колективно
управление на права осигурява на своите членове и на другите организации, с които има
сключени договори за взаимно представителство, прилагането на процедури за подаване
на жалби и сигнали, както и за разрешаване
на спорове, свързани с упълномощаването за
колективно управление на права, оттеглянето
или прекратяването му, условията за членство,
събирането на възнагражденията, дължими
на носителите на права, удръжките от тях и
разпределението им.
(2) Организацията за колективно управление на права отговаря писмено на всяка жалба
по ал. 1 в едномесечен срок от получаването
є. Отговорът може да се предостави и по
електронен път. Отказът да се уважи жалбата
се мотивира.
Медиация
Чл. 94ч . (1) Чрез медиация може да се
решават спорове по глава единадесета „и“,
свързани с организация за колективно управление на права, установена на територията
на Република България, която разрешава или
предлага за разрешаване многотериториално
използване в интернет на музикални произведения по прилагането на:
1. членове 94о1, 94ф2 , 94х и 94х1 с действителен или потенциален доставчик на услуги;
2. членове 94ф2 – 94ц1 с един или повече
носители на права;
3. членове 94ф2 – 94ц1 с друга организация
за колективно управление на права.
(2) Чрез медиация може да се решават
и други спорове за прилагането на закона,
извън тези по ал. 1, между организации за
колективно управление на права и:
1. нейни членове;
2. носители на права;
3. �����������������������������������
представителни организации на ползватели;
4. ползватели.
2

Процедура по медиация
Чл. 94ш. (1) Медиатор по чл. 94ч 2 може да
бъде само лице, което отговаря на условията
по Закона за медиацията, вписано е в единния
регистър на медиаторите към министъра на
правосъдието, притежава специални знания
в областта на авторското право и сродните
му права и е вписано в специалния списък
на медиаторите към министъра на културата,
съгласуван с регистрираните организации по
чл. 94б и представителните организации на
ползвателите.
(2) Процедурата по медиация се провежда
по реда на Закона за медиацията.
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(3) При спор между организация за колективно управление на права и ползвател или
представителна организация на позватели
започването на процедура по медиация не
отменя задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права
за съответния начин на използване съгласно
последното договорено възнаграждение или
ако няма такова – съгласно тарифата на организацията.
Разрешаване на спорове
Чл. 94ш1. Подаването на жалба по чл. 94ч1
или започването на процедура по медиация
по чл. 94ч 2 или процедура по чл. 94р не е
пречка всяка от страните да отнесе спора до
съда или да подаде искане пред Комисията
за защита на конкуренцията.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ л “

КОНТРОЛ ВЪРХУ КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА
Контрол
Чл. 94ш 2 . (1) Министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър
упражнява предварителен, текущ и последващ контрол върху законосъобразността на
начина, по който се извършва колективното
управление на права.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез
проверки по реда на чл. 94щ.
Действия за осъществяване на контрола
Чл. 94щ. (1) Министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър
може да изиска от организация за колективно управление на права или независимо
д ру жест во за колек т ивно у п равление на
права информация, свързана с дейността по
колективното управление на права, както и
необходимите документи във връзка с осъществяването на контрола. Министърът на
културата или оправомощен от него заместник-министър определя срок за предоставяне
на информацията.
(2) Когато са налице данни за нарушение
на този дял от организация за колективно
управление на права или независимо дружество за колективно управление на права,
министърът на културата или оправомощен
от него заместник-министър възлага извършването на проверка.
(3) Проверката по ал. 2 се извършва от
длъжностни лица, определени от министъра
на културата или оправомощен от него заместник-министър.
(4) Длъжностните лица по ал. 3 имат право
да изискват:
1. в определени от тях срокове справки,
заверени копия от документи и друга информация, включително на електронен носител;
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2. необходимите данни, сведения, обяснения
и друга информация, свързана с дейността по
колективното управление на права.
(5) Длъжностните лица по ал. 3 са длъжни
да:
1. отразяват точно фактите при извършената
проверка;
2. опазват служебната и търговската тайна,
станала им известна във връзка с извършваната проверка;
3. не разгласяват данни от проверката;
4. обработват личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни.
(6) Управителните органи на проверяваната организация или дружество са длъжни да
оказват съдействие на длъжностните лица по
ал. 3 при осъществяване на проверката, да предоставят исканите документи и доказателства
и да осигурят подходящи помещения и технически средства за извършване на проверката,
включително ползване на телекомуникационни
средства. Управителните органи не може да се
позовават на търговска или друга защитена от
закон тайна при извършване на проверката.
Когато предоставят информация на длъжностните лица, управителните органи посочват
материалите, за които смятат, че съдържат
търговска или друга защитена от закон тайна
и трябва да се разглеждат от проверяващите
като поверителни. В този случай материалите
се предоставят, като данните, които се смятат
за поверителни, се заличават.
(7) Проектът на док лад от проверката
се връчва на организацията за колективно
управление на права или на независимото
дружество за колективно управление на права. Организацията или дружеството може да
подаде писмено становище и допълнителни
доказателства по доклада в 14-дневен срок от
връчването му.
(8) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър въз основа
на проекта на доклад, становищата и допълнителните доказателства по ал. 7 одобрява
окончателен доклад. Окончателният доклад
се изпраща на организацията за колективно
управление на права или на независимото
дружество за колективно управление на права и се публикува на интернет страницата на
Министерството на културата.
(9) При установяване на нарушение на този
дял от организация за колективно управление на
права или независимо дружество за колективно
управление на права министърът на културата
или оправомощен от него заместник-министър
издава задължително предписание и определя
подходящ срок за изпълнението му. Предписанието се връчва на лицето и се публикува на
интернет страницата на Министерството на
културата в тридневен срок от издаването му.
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(10) Задължителното предписание по ал. 9
може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обмен на информация
Чл. 94щ1. (1) Министерството на културата
отговаря в разумен срок на всяко мотивирано искане, получено от съответния орган на
друга държава – членка на Европейския съюз,
определен да упражнява контрол върху дейността по колективно управление на права, за
дейността на регистрираните организации за
колективно управление на права.
(2) Когато Министерството на културата
смята, че организация за колективно управление на права, установена в друга държава – членка на Европейския съюз, но действаща на територията на Република България,
не изпълнява разпоредбите на националното
си законодателство относно колективното управление на права, министерството може да
изпрати необходимата информация на компетентния орган на тази държава, придружена,
ако е необходимо, с искане към този орган да
предприеме съответни мерки в рамките на
неговите правомощия.“
§ 10. Досегашният чл. 94 става чл. 95.
§ 11. Досегашният чл. 94а става чл. 95а и
в него в ал. 1, т. 1 думите „чл. 94, ал. 3 и 4“
се заменят с „чл. 95, ал. 3 и 4“.
§ 12. Досегашният чл. 95 става чл. 95б.
§ 13. Досегашният чл. 95а става чл. 95в и
в него ал. 1 се изменя така:
„(1) Право на иск по чл. 95, 95а и 95б освен
носителите на съответното право и лицата, на
които те са отстъпили изключително право за
използване, имат и организациите за колективно управление на права и професионалните
защитни организации на правоносителите.“
§ 14. Досегашният чл. 95б става чл. 95г.
§ 15. Досегашният чл. 95в става чл. 95д.
§ 16. Досегашният чл. 95г става чл. 95е.
§ 17. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 4а:
„4а. организира публично изпълнение на
произведения на живо;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. използва чрез публично изпълнение на
запис произведения, записани изпълнения,
звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения, радиопрограми
или телевизионни програми;“
в) в текста след т. 16 след думата „наказание“ се поставя точка и текстът до края
се заличава и се създават изречения второ и
трето: „Предметът на нарушението, независимо
чия собственост е, може да се отнеме в полза
на държавата. Отнетите вещи се предават за
унищожаване на органите на Министерството
на вътрешните работи.“
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На организация за колективно управление на права или независимо дружество за
управление на права, което упражнява дейност
в нарушение на чл. 94р1, ал. 1 или 2, се налага
имуществена санкция в размер от пет хиляди
до двадесет хиляди лв.“
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага
и на лице, което не представи в определения
срок доказателства за изпълнението на приложена принудителна административна мярка
по чл. 96е.“
4. В ал. 12 думите „чл. 58, ал. 4, чл. 95в“ се
заменят с „чл. 58, ал. 6, чл. 95д“.
5. Създават се ал. 14, 15 и 16:
„(14) На организация за колективно управление на права или независимо дружество
за управление на права, което не изпълни
задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9,
се налага имуществена санкция в размер от
пет хиляди до двадесет и пет хиляди лв. При
повторно и всяко следващо нарушение в едногодишен срок от налагане на предишното
наказание имуществената санкция по изречение първо се налага в двоен размер.
(15) На лице, което упражнява дейност по
колективно управление на права без регистрация или чиято регистрация е заличена, се
налага глоба или имуществена санкция от две
хиляди до двадесет хиляди лв.
(16) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 94щ, ал. 6 или чл. 98б, се налага глоба
или имуществена санкция от петстотин до
пет хиляди лв.“
§ 18. Създава се чл. 98в1:
„Чл. 98в1. (1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и
туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона
за туризма за предварително уредените права
за публично изпълнение на живо или чрез
запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или
на друго аудио-визуално произведение или на
части от тях.
(2) Лицата, които стопанисват търговски
обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2
от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете
на общини доказателства за отстъпените им
права за публично изпълнение.
(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които
стопанисват търговските или туристическите
обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма,
се налага имуществена санкция в размер от
две хиляди до десет хиляди лв.
(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета
на общината.
(5) Наказателните постановления се издават
от кмета на общината.
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(6) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в, ал. 2, изречение
първо и ал. 3. Петдесет на сто от приходите от
имуществените санкции постъпват по сметката
на Национален фонд „Култура“, а останалите
приходи – по бюджета на съответната община.“
§ 19. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 2, т. 9 думите „организацията по
чл. 40“ се заменят със „съответната организация за колективно управление на права“.
2. В § 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато използването се договаря чрез
организация за колективно управление на права
или независимо дружество за управление на
права, размерът на възнаграждението се определя по споразумение между организацията
или дружеството и ползвателите или техни
представителни организации.“
§ 20. В приложението към чл. 71г, ал. 2
след думата „Приложение“ се добавя „№ 1“.
§ 21. Създава се приложение № 2 към
чл. 94у1, ал. 2:
„Приложение № 2
към чл. 94у1, ал. 2
I. Информация в годишните отчетни доклади
1. Годишни финансови отчети, включващи
счетоводен баланс, отчети на активите и пасивите,
отчет за приходите и разходите през изтеклата
календарна година и отчет за паричните потоци.
2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година.
3. Информация за отказите за сключване на
договори с ползватели, направени по реда на
чл. 94п, ал. 1.
4. Описание на правноорганизационната форма
и структурата на организацията за колективно
управление на права.
5. Информация за всички юридически лица,
пряко или косвено притежавани или контролирани, изцяло или частично, от организацията за
колективно управление на права.
6. Информация за общата сума, изплатена като
възнаграждения на изпълнителния директор и
членовете на управителния съвет през предходната година, както и всякакви други предоставени
им придобивки.
7. Финансовата информация, посочена в раздел II.
8. Отделен доклад за използването на суми,
удържани за социални, културни и образователни услуги, съдържащ информацията, посочена
в раздел III.
II�������������������������������������
. Финансова информация в годишния отчетен доклад
1. Финансова информация за приходите от
колективното управление на права по категории
управлявани права и вид използване, включително
информация за постъпленията от инвестиране на
част от тези приходи и постъпленията от това,
и начина на разходване на тези постъпления,
независимо дали са били разпределени между
носителите на права, други организации за
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колективно управление на права или са били
използвани по друг начин.
2. Финансова информация за разходите за
колективното управление на права и за други
услуги, оказвани на носителите на права, придружена от обяснение за:
а) всички текущи и финансови разходи с
разбивки по категории управлявани права и в
случаите, при които разходите са косвени и не
могат да бъдат причислени към определени една
или повече категории права – обяснение на методиката, по която е направено разпределението им;
б) текущи и финансови разходи с разбивка по
категории управлявани права и в случаите, при
които разходите са косвени и не могат да бъдат
причислени към определени една или повече категории права – обяснение на методиката, която
е била използвана за разпределянето им, само
по отношение на управлението на права, включително таксите за управление, приспаднати от
или компенсирани от приходите от колективното
управление на права, или всяко постъпление,
произтичащо от инвестиране на приходите от
колективното управление на правата в съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94л1, ал. 1 – 4;
в) текущи и финансови разходи по отношение
на услугите, различни от услугите по колективното
управление на права, но включващи социалните,
културните и образователните услуги;
г) ресурси, използвани за покриване на разходите;
д) удръжки от приходите от колективното
управление на права с разбивка по категории
управлявани права и по вид използване, както
и предназначение на удръжките, като например
разходи, свързани със собствената издръжка или
със социални, културни или образователни услуги;
е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права и с други услуги,
предоставяни от организацията за колективно
управление на права на носителите на права,
спрямо приходите от колективното управление
на права за съответната финансова година, по
категории управлявани права, както и в случаите, при които разходите са косвени и не могат
да бъдат причислени към определени една или
повече категории права – обяснение за методиката, която е била използвана за разпределянето
на тези косвени разходи.
3. Финансова информация за суми, дължими
на носителите на права, с обяснение за:
а) общата сума, отнесена към носителите на
права, с разбивка по категории управлявани права
и вид използване;
б) общата сума, изплатена на носителите на
права, с разбивка по категории управлявани права
и вид използване;
в) честотата на плащанията с разбивка по
категории управлявани права и вид използване;
г) общата събрана, но неотнесена към носителите на права, сума с разбивка по категории
управлявани права и вид използване, с посочване
календарната година, през която тези суми са
били събрани;
д) общата отнесена към носителите на права,
но неразпределена между тях, сума с разбивка по
категории управлявани права и вид използване,
с посочване на календарната година, през която
тези суми са били събрани;
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е) причините, поради които сроковете по
чл. 94м за разпределение и изплащане на събраните суми не са спазени;
ж) общият размер на сумите, които не могат
да се разпределят, заедно с обяснение за използването на тези суми.
4. Информация за връзките с други организации
за колективно управление на права с обяснение за:
а) суми, получени от други организации за
колективно управление на права, и суми, платени
на други организации за колективно управление
на права с разбивка по категории управлявани
права, по вид използване и по организации;
б) удръжки за собствената издръжка и други
удръжки от приходите от управлението на права,
дължими на други организации за колективно
управление на права с разбивка по категории
управлявани права, по вид на използването и по
организации;
в) удръжки за собствената издръжка и други
удръжки от сумите, изплатени от други организации, с разбивка по категории управлявани права
и по организации;
г) суми, разпределени пряко на носителите
на права с произход от други организации, с
разбивка по категории управлявани права и по
организации.
III. Информация в специалния доклад
1. Сумите, удържани за социални, културни и
образователни услуги през финансовата година,
с разбивка по вид на целта и за всеки вид цели
с разбивка по категории управлявани права и по
вид използване.
2. Обяснение на използването на тези суми с
разбивка по видове цели, включително разходите
за управление на суми, удържани за финансиране
на социални, културни и образователни услуги,
и отделните суми, използвани за социални, културни и образователни цели.“

Допълнителна разпоредба
§ 22. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно
колективното управление на авторското право
и сродните му права и многотериториалното
лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния
пазар (ОВ, L 84/72 от 20 март 2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Когато организация за колективно
управление на права не е предоставила многотериториални разрешения за използване
в интернет на музикални произведения, не
предлага такива разрешения, нито е упълномощила друга организация за колективно
управление на права за това от нейно име до
10 април 2017 г., носителите на права, които
са упълномощили тази организация да управлява тези техни права, могат да ги оттеглят
от тази организация, без да е необходимо да
ги оттеглят по отношение територията на
Република България, така че да имат възможност да разрешават многотериториалното
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използване на произведенията си – директно
или чрез трети лица, включително чрез друга
организация за колективно управление на права, която отговаря на изискванията на глава
единадесета „и“. Член 94х, ал. 2 и чл. 94ч 2 се
прилагат съответно.
§ 24. (1) Организация за колективно управление на права, която е регистрирана в
Министерството на културата до влизането в
сила на този закон, запазва регистрацията за
същата категория права, видове права, произведения или други обекти на закрила, за които
е била регистрирана.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон организацията за колективно
управление на права по ал. 1 уведомява своите
членове за правата по чл. 94а1, ал. 1, 3, 4 и 5.
(3) Организацията за колективно управление на права по ал. 1 привежда устава си в
съответствие с изискванията на този закон в
8-месечен срок от влизането му в сила.
(4) Възнагражденията за отстъпване на управляваните от организациите за колективно
управление права, определени до влизането в
сила на този закон, запазват действието си. Когато размерът на възнагражденията е определен
без обсъждане с представителна организация
на ползвателите, представителната организация
на ползвателите по смисъла на чл. 94р, ал. 2
може да поиска изменение и допълнение на
възнагражденията по всяко време като чл. 94р,
ал. 3 – 8 се прилагат съответно.
(5) Организация за колективно управление
на права по ал. 1, която иска да получи регистрация за колективно управление на права за
многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения
по глава единадесета „и“, подава заявление до
министъра на културата по чл. 94б1.
(6) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър
привежда регистъра по отменения чл. 40г в
съответствие с чл. 94г.
§ 25. (1) Търговско дружество може да
подаде заявление за регистрация в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон, ако
е упълномощено да управлява авторски или
сродни на тях права едновременно от името
на повече от един носител на такива права в
тяхна обща полза, като своя единствена или
основна дейност, и не е притежавано, нито
контролирано пряко или непряко, изцяло
или частично от носители на такива права.
(2) Дружеството по ал. 1 може да извършва
дейност по колективно управление на права до
издаването на удостоверение за регистрация
като независимо дружество за управление на
права или до влизането в сила на заповед за
отказ на регистрация.
§ 26. Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон административни
производства се довършват по новия ред.
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§ 27. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на културата
представя на Европейската комисия доклад
за състоянието и развитието на многотериториалното отстъпване на права в интернет
на територията на Република България. Докладът съдържа информация за наличието на
многотериториални разрешения, за спазването
на глава единадесета „и“ от организациите
за колективно управление на права, както и
оценка на развитието на многотериториалното
разрешаване на използването в интернет на
музикални произведения от ползватели, носители на права и от други заинтересовани лица.
§ 28. Министърът на културата предоставя
на Европейската комисия списък на регистрираните организации за колективно управление
на права и я уведомява за промените в него в
тримесечен срок от настъпването им.
§ 29. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и
42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82,
89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г.,
бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53,
61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23
от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г.,
бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101
от 2017 г. и бр. 7 и 21 от 2018 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 73, ал. 3 се създава т. 15:
„15. задължения за предоставяне на вярна
и точна информация за броя на потребителите
и абонатите на предприятията, предоставящи
електронни съобщителни мрежи и/или услуги.“
2. В чл. 231, ал. 2 накрая се добавя „договорите с доставчиците на съдържание, както и
актуална база данни за абонатите, при спазване
на изискванията за защита на личните данни“.
§ 30. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и
103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50
и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и
102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от
2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.) в
чл. 31, ал. 1, т. 1 след думите „ал. 2“ се добавя
„и чл. 98в1, ал. 6“.
§ 31. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 18 и 30, които влизат в сила
9 месеца след обнародването му.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 март 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3055
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УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България, приет от 44-то Народно събрание на
16 март 2018 г.
Издаден в София на 23 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от
2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.;
Решение № 5 на Конституционния съд от
2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94,
102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108
от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71,
98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61
и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от
2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24
от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от
2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава т. 7:
„7. прилагането на екосистемен подход и
насърчаването на съвместното съществуване
на различните дейности и начини на използване на морските пространства на Република
България с оглед на постигане на устойчиво
развитие и растеж на морската икономика, в
т. ч. на морския енергиен сектор, транспорта
по море, рибарството и аквакултурите, туризма,
добива на суровини, опазването на подводното
културно наследство и опазване, защита и подобряване на морската околна среда, включително
устойчивост към последиците от изменението
на климата.“
§ 2. В чл. 6, т. 4 думата „Ропи“ се заменя
с „Рохи“.
§ 3. В глава втора, раздел VII се създават
чл. 51а – 51ж:
„Чл. 51а. (1) Използването на морските пространства на Република България се осъществява
в съответствие с принципа за интегрирано
управление на морските дейности.
(2) За насърчаване на устойчив растеж на
морската икономика, устойчиво развитие на
българския черноморски регион и устойчиво
използване на природните ресурси се организира и прилага морско пространствено планиране – инструмент на Интегрираната морска
политика на Европейския съюз.
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(3) Морското пространствено планиране
включва анализ на дейностите по използване
на морските пространства и организирането
им по начин, който позволява съвместното им
съществуване за постигане на екологичните,
икономическите и социалните цели по чл. 2.
Чл. 51б. (1) Общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено
планиране се осъществява от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
който отговаря и за изработването и поддържането на Морския пространствен план на
Република България.
(2) Създава се Консултативен съвет по въпросите на морското пространствено планиране като помощен орган към министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
осъществяване на сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено
планиране.
(3) Функциите, задачите и съставът на
Консултативния съвет по ал. 2 се определят
с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Поименният състав на Консултативния
съвет по ал. 2 се определя със заповед на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Председател на Консултативния съвет по
ал. 2 е министърът на регионалното развитие
и благоустройството или оправомощен от него
заместник-министър.
Чл. 51в. (1) Морският пространствен план
на Република България обхваща морските
пространства на Република България съгласно
чл. 5, ал. 1, в т. ч. крайбрежните морски води
по смисъла на § 1, т. 54 от допълнителните
разпоредби на Закона за водите.
(2) Планът по ал. 1 не се използва за определяне и делимитация на морските граници в
съответствие с Конвенцията на Организацията
на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември
1982 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 38
от 1996 г.) (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.).
(3) Планът по ал. 1 определя пространственото и времевото разпределение на осъществяваните и на бъдещите дейности по използване
на морските пространства с изключение на
дейностите, чиято цел е отбраната или националната сигурност на Република България.
(4) Планът по ал. 1 включва:
1. системата за движение в морските пространства на Република България;
2. зоните и полигоните за военни учения;
3. зоните за проучване, разработване и използване на природни ресурси;
4. зоните за риболов;
5. зоните за отглеждане на аквакултури;
6. зоните за туристически и рекреационни
дейности;
7. зоните за научноизследователска дейност;
8. защитените зони и защитените територии
от Националната екологична мрежа;
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9. защитените зони за опазване на културното наследство;
10. трасетата на подводни линейни обекти
на техническата инфраструктура;
11. инсталациите и съоръженията, свързани
с корабоплаването;
12. инсталациите и съоръженията за разработване и използване на минералните и
енергийните ресурси;
13. обектите на подводното културно наследство.
Чл. 51г. (1) Морският пространствен план на
Република България се изработва въз основа
на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична информация за
морските пространства на Република България,
информацията, достъпна чрез Националния
портал за пространствени данни, както и
социалните и икономическите данни за дейностите по чл. 51в, ал. 4. При изготвянето на
плана се отчитат:
1. особеностите на Черноморския регион;
2. състоянието на биологичните, минералните и енергийните ресурси;
3. съществуващите и бъдещите дейности
по използването на морските пространства и
тяхното въздействие върху околната среда и
подводното културно наследство;
4. взаимодействията между сушата и морето;
5. трансграничното сътрудничество в Черноморския регион.
(2) За извършването на дейността по морско
пространствено планиране Република България
сътрудничи с държавите от Черноморския регион, включително в рамките на Организацията
за черноморско икономическо сътрудничество
и на Комисията по опазване на Черно море
от замърсяване. Сътрудничеството с Румъния
е насочено към постигане на съгласуваност
и координираност на националните морски
пространствени планове по въпросите с транснационален характер.
(3) Морският пространствен план на Република България може да се изработи и като
част от трансграничен морски пространствен
план на Черно море.
Чл. 51д. (1) Проектът на Морски пространствен план се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Общественото обсъждане се извършва
заедно с процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката
за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по реда на Закона
за опазване на околната среда, съответно по
реда на Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 51е. (1) Морският пространствен план
на Република България, включващ текстови
и графични части, се приема от Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика и се одобрява с решение
на Министерския съвет.
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(2) Морският пространствен план на Република България подлежи на преразглеждане
на всеки 10 години.
(3) Морският пространствен план на Република България може да бъде преразгледан и
извън срока по ал. 2, ако настъпят съществени
промени в обществено-икономическите условия, при които е бил одобрен.
(4) За проектите за изменение на Морския
пространствен план на Република България
се прилагат разпоредбите на ал. 1 и чл. 51д.
Чл. 51ж. (1) Решенията на Министерския
съвет за одобрение на Морския пространствен
план на Република България и на неговите изменения се обнародват в „Държавен вестник“.
(2) Текстовите и графичните части на одобрения Морски пространствен план на Република
България и на неговите изменения се публикуват
на интернет страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
(3) Министърът на регионалното развитие и
благоустройството изпраща копие от одобрения
план и от неговите изменения на Европейската комисия и на държавите от Черноморския
регион в тримесечен срок от обнародването на
решението по ал. 1.“
§ 4. В чл. 52б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Подробните устройствени планове по
ал. 1 са в съответствие с предвижданията на
Морския пространствен план на Република
България.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно
ал. 3, 4 и 5.
§ 5. В чл. 53 ал. 4 се изменя така:
„(4) В морските пространства на Република България се забранява замърсяването на
въздуха от кораби, включително изгарянето в
корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на
наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата
на атмосферния въздух, както и всяко друго
замърсяване от кораби, освен при спазване на
нормите, предвидени в международни конвенции, ратифицирани от Република България, и
в националното законодателство.“
§ 6. В чл. 56 след думата „предприема“ се
добавя „в съответствие с Националния план
за защита при бедствия“.
§ 7. Създава се чл. 60в:
„Чл. 60в. Системата за автоматична идентификация (AIS), монтирана на борда на кораб
в съответствие с изискванията на правото на
Европейския съюз, международен договор, по
който Република България е страна, или с
разпоредби на националното законодателство,
трябва да е непрекъснато включена и да излъчва
актуална информация за навигационния статус
на кораба, докато той се намира в морските
пространства на Република България или преминава през тях.“
§ 8. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение
второ: „За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически
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съоръжения, които ще изпълняват и функции
на специализиран пристанищен обект по
чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат
чл. 112д и 112о.“
§ 9. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „организации“ се заменя
със „сили и средства“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) По предложение на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи Министерският
съвет приема Национален план за търсене и
спасяване в района за търсене и спасяване, за
който Република България отговаря.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Морската администрация“ се заменят с
„В съответствие с плана по ал. 3 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, а след думата
„отбраната“ се добавя „и Министерството на
вътрешните работи“.
§ 10. В чл. 73, ал. 1 думата „рейдовете“ се
заменя с „котвени стоянки“.
§ 11. В чл. 75 се създава ал. 9:
„(9) За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически
съоръжения, които ще изпълняват и функции
на специализиран пристанищен обект по
чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат
чл. 112д и 112о.“
§ 12. В чл. 75а след думата „вещества“ се
добавя „замърсяването на въздуха от кораби,
включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не
съответства на изискванията на наредбата по
чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух“ и се поставя запетая, а думите
„включително на въздуха“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 13. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за
корабоплаване по вътрешните водни пътища),
монтирана на борда на кораб в съответствие
с изискванията на правото на Европейския
съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби
на националното законодателство, трябва да
е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на
кораба, докато той се намира във вътрешните
водни пътища на Република България или
преминава през тях.“
§ 14. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „нормите, предписани
от Правилата за превоз на опасни товари по
вътрешните водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Европейската икономическа
комисия“ се заменят с „правилата на Европейското споразумение за международен превоз
на опасни товари по вътрешни водни пътища
(ADN), подписано в Женева, Конфедерация
Швейцария, на 26 май 2000 г. (ратифицирано
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със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43
от 2008 г.)“.
2. В ал. 3 думите „Правилника за плаване
в българския участък по р. Дунав“ се заменят
с „Правилата за плаване по р. Дунав, приети
от Министерския съвет“.
§ 15. В чл. 81, ал. 1 думите „се извършва
при условия и по ред, определени с наредба на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят със „се
организира от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в съответствие с плана по
чл. 65, ал. 3“.
§ 16. В чл. 87, ал. 2 думите „Правилата
за речния надзор по р. Дунав“ се заменят с
„Правилата за речния надзор, приети от Министерския съвет“.
§ 17. В чл. 88 след думата „предприема“ се
добавя „в съответствие с Националния план
за защита при бедствия“.
§ 18. В чл. 92, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. В т. 8 думите „складовете за течни“ се
заменят със „специализираните складове за
наливни и насипни“.
2. В т. 10 думите „складовете за течни“ се
заменят със „специализираните складове за
наливни“.
§ 19. В чл. 100, ал. 3 думите „Правилника за
плаване в българския участък на река Дунав
(ДВ, бр. 6 от 1992 г.)“ се заменят с „правилата
по чл. 78, ал. 3“.
§ 20. В чл. 103д, ал. 2, т. 5 думата „рибарските“ се заменя с „риболовните“.
§ 21. В чл. 105 след думата „рейдове“ се
поставя запетая и се добавя „съответно на
котвени стоянки“ и се поставя запетая.
§ 22. В чл. 112, ал. 3 след думите „по ал. 1“
се добавя „и на специализирани пристанищни
обекти“.
§ 23. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изграждането и разширяването на пристанище за обществен транспорт се извършва
въз основа на генерален план, изработен в
съответствие с одобрената от Министерския
съвет Интегрирана транспортна стратегия за
периода до 2030 г., концепциите и схемите за
пространствено развитие и устройствените
планове от по-висока степен.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „определя“ се
заличава;
б) в т. 1 думите „функционалното зониране“
се заменят с „определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на
нови територии, предназначени за извършване
на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира“ и накрая се добавя „и планира
режима на тяхното устройство и параметрите
на застрояването им“;
в) в т. 2 думата „терените“ се заменя с „определя терените“;
г) точка 3 се изменя така:
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„3. отразява съществуващото положение,
определя общата техническа инфраструктура
на пристанището и определя развитието на
комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура
на територията на пристанището, както и на
останалите елементи на пристанищната инфраструктура;“
д) създава се т. 4:
„4. предвижда мотивирани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за
навигационното осигуряване на пристанищната
акватория и на всяка от зоните в нея;“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Разрешение за изработване на проект
на генерален план се дава от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството по искане на
заинтересувано лице.
(4) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се приема от
междуведомствен експертен съвет, назначен от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в който
се включват упълномощени представители на
общините и областите по местоположение на
пристанището за обществен транспорт, както
и на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството
на околната среда и водите, Министерството
на здравеопазването и Агенция „Митници“.
В зависимост от спецификата на съответното
пристанище в съвета могат да се включват
представители и на други заинтересувани ведомства и организации.“
4. В ал. 5 думите „Приетият генерален план
по ал. 3“ се заменят с „Приетият по реда на
ал. 4 проект на генерален план“.
5. В ал. 7 пред думата „подробен“ се добавя
„специализиран“.
6. В ал. 9 след думите „в него“ се добавя
„се издава по реда на Закона за устройство на
територията и“.
§ 24. Създава се чл. 112а1:
„Чл. 112а1. (1) Заявлението за разрешение
за изработване на проект на генерален план
на пристанище за обществен транспорт, придружено от задание за проектиране, се подава
пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от:
1. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“;
2. концесионер в пристанище за обществен
транспорт с национално значение;
3. собственик на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение;
4. физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което има инвестиционна инициатива за изграждане на ново или
разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт с регионално значение.
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(2) В 14-дневен срок от постъпването на
заявлението по ал. 1 изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и на министъра на регионалното развитие и
благоустройството мотивирано становище за
съответствието на инвестиционната инициатива
с документите по чл. 112а, ал. 1.
(3) Със заповедта по чл. 112а, ал. 3 се определят обхватът, целите и задачите на проекта
и се одобрява заданието за неговото изработване. Заповедта се публикува на интернет
страницата на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и не подлежи на оспорване.
(4) Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се
дава с мотивирана заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството и може да се
оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването
му на заявителя.“
§ 25. Член 112б се изменя така:
„Чл. 112б. (1) Проектът на генерален план на
пристанище за обществен транспорт се внася
за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска администрация“
със заявление, към което се прилагат:
1. документи, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното
наследство;
2. писмени становища за съгласуването на
проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения
е налице или се предвижда присъединяване;
3. други документи, определени с наредбата
по чл. 112а, ал. 6 съгласно характера на инвестиционната инициатива.
(2) Когато инвестиционната инициатива е за
изграждане на ново пристанище за обществен
транспорт или за разширение на съществуващо
пристанище, в т. ч. чрез изграждане на нов
терминал, освен документите по ал. 1 към
заявлението се прилагат и следните документи:
1. за индивидуализация на засегнатата от
инвестиционната инициатива територия;
2. резюме на резултатите от прединвестиционно проучване относно наличието на
подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия; възможностите за
свързване с пътната мрежа и с железопътната
инфраструктура, трафика на съответния тип
или типове товари, съответно пътници;
3. технологична и финансова обосновка на
инвестиционната инициатива, в т. ч. обосновка
на необходимостта и размера на инвестициите
за отчуждаване на поземлени имоти, както и
за изграждане на пътни и/или железопътни
връзки, на акватория или отделни нейни зони,
на части от общата техническа инфраструктура
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на пристанището, а в случаите, когато на пристанището ще се обслужват кораби от международно плаване – и на зона по чл. 101, ал. 1.
(3) При непълноти на представените документи по ал. 1 и 2 изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в срок до 14 дни от подаване на
заявлението писмено уведомява лицето и дава
срок за отстраняването им. Ако заявителят
не отстрани непълнотите в определения срок,
производството се прекратява със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството
по предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Заповедта може да се оспори по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от съобщаването є на заявителя.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
представя пред министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и пред министъра на регионалното развитие
и благоустройството мотивирано становище
по проекта на генерален план, придружено от
цялата административна преписка, в срок до
два месеца от постъпването на заявлението по
ал. 1, съответно от отстраняване на недостатъците по ал. 3.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът
на регионалното развитие и благоустройството в
случаите по ал. 4 назначават междуведомствен
експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 за разглеждане и приемане на проекта на генерален план.
(6) Когато междуведомственият експертен
съвет по чл. 112а, ал. 4 вземе решение, с което
отказва да приеме проекта на генерален план,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министърът на
регионалното развитие и благоустройството
отказват да одобрят проекта.
(7) Заповедта на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява проекта
на генерален план или се отказва одобряването му, се обнародва в „Държавен вестник“
и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването є.“
§ 26. В чл. 112в ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Влязъл в сила генерален план на пристанище за обществен транспорт може да се
изменя, когато:
1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при
които е бил изработен и одобрен планът;
2. възникне инвестиционна инициатива,
която засяга резервирана за бъдещо развитие
на пристанището територия или е свързана с
промяна на параметрите на пристанищната
територия или акватория, в т. ч. изграждане
на нов терминал или на нова зона за съхра-
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нение на товари, за извършване на дейности
по чл. 116а или на проверките и контрола по
чл. 101, ал. 1, или на зона, която отговаря по
своето предназначение на характеристиките
на пристанище по чл. 107 – 109;
3. се констатира явна фактическа грешка,
която има значение за предвижданията на плана;
4. в резултат на изменение на кадастрален
план, одобряване или изменение на кадастрална
карта имотните граници на поземлените имоти
не съвпадат с външните регулационни граници
на пристанищната територия.
(3) Проектите за изменение на генерален
план на пристанище за обществен транспорт се
изработват, разглеждат, приемат и одобряват при
условията и по реда на чл. 112а, 112а1 и 112б.“
§ 27. Член 112г се изменя така:
„Чл. 112г. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на
съществуващо или за изграждане на отделни
обекти и подобекти в пристанище за обществен
транспорт с национално значение се възлага
от Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия
строителството се извършва със средства на
концесионера.
(2) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо
или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с
регионално значение се възлага от заявителя
на инвестиционната инициатива или друго
лице, отговарящо на изискванията на чл. 161,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
(3) Инвестиционните проекти се съгласуват
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията преди внасянето им
за одобряване.
(4) Инвестиционните проекти се одобряват и
разрешение за строеж се издава от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) В срок до три месеца от въвеждането в
експлоатация на ново пристанище за обществен
транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 за допълване списъка на
пристанищата за обществен транспорт.“
§ 28. Създава се чл. 112г1:
„Чл. 112г1. (1) Решение за реконструкция или
рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с
национално значение с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена
концесия, се приема от управителния съвет
на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
(2) Инвестиционното проектиране за реконструкция или рехабилитация на цяло или на
част от съществуващо пристанище за обществен
транспорт с национално значение се възлага от
Държавно предприятие „Пристанищна инфра-
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структура“ или от концесионер – в случаите,
когато съгласно договора за концесия реконструкцията и рехабилитацията се извършват
със средства на концесионера.
(3) За съгласуването и одобряването на
инвестиционните проекти и издаването на
разрешения за строеж се прилагат разпоредбите
на чл. 112г, ал. 3 и 4.“
§ 29. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се
добавя „специализиран“, а след думата „план“ се
поставя запетая и се добавя „който се съобразява
с предвижданията на Морския пространствен
план на Република България и на съответните
концепции и схеми за пространствено развитие
и устройствените планове от по-висока степен“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „Подробният“
се заменя със „Специализираният подробен“;
б) изречение второ се изменя така: „С парцеларния план се определят разположението
на хидротехническите пристанищни съоръжения – стационарни и/или плаващи, границите
на пристанищната акватория и на отделните
зони в нея и навигационното осигуряване на
пристанищната акватория в съответствие с
правилата на Комбинираната система от морски
плаващи знаци – система А, въведена с Указ
№ 1212 за въвеждане в териториалните води на
Народна Република България „Комбинирана
система от морски плаващи знаци – система А“
(ДВ, бр. 34 от 1983 г.).“;
в) създава се изречение трето: „За определяне широчината на оперативната акватория,
дължината на диаметъра на обръщателния кръг
в зоната за маневриране (когато изграждането
на такъв е необходимо) и общата граница на
оперативните акватории на две съседни пристанища с обща сухоземна граница се прилага
наредбата по чл. 112а, ал. 6.“
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думата „Подробният“
се заменя със „Специализираният подробен“;
б) в изречение второ накрая се добавя „в
съответствие с правилата по ал. 2“.
4. В ал. 4:
а) думите „Изработването на подробния
устройствен план по ал. 2 и 3 се възлага на
правоспособно лице – проектант, от“ се заменят с „Разрешение за изработване на проект
на специализиран подробен устройствен план
по ал. 2 или 3 се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или
оправомощено от него длъжностно лице по
искане на“;
б) създават се изречения второ, трето, четвърто и пето: „Към искането се прилага задание
за проектиране. С разрешението се определят
обхватът, целите и задачите на проекта и се
одобрява заданието за изработване на плана.
Заповедта, с която се дава разрешение, не може
да се оспорва. Отказът да се даде разрешение
се мотивира и може да се оспори по реда на
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Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проектът на специализиран подробен
устройствен план по ал. 2 или 3 се съгласува
с министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, а за пристанищата
по чл. 107 и за обектите по чл. 111а, ал. 1 – и с
министъра на земеделието, храните и горите,
преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът се разглежда и приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството или от оправомощено от
него длъжностно лице.“
6. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Влязъл в сила специализиран подробен
устройствен план по ал. 2 или 3 може да се
изменя, когато:
1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при
които е бил изработен и одобрен планът;
2. възникне инвестиционна инициатива по
отношение на пристанище по чл. 107 – 109,
която е свързана с промяна на параметрите
на пристанищната територия, пристанищната
акватория или на някоя от зоните в нея, в т.ч.
разширение на пристанището чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на
нови плаващи хидротехнически пристанищни
съоръжения;
3. възникне инвестиционна инициатива за
разширяване на специализиран пристанищен
обект чрез изграждане на нови стационарни
или поставяне на нови плаващи хидротехнически съоръжения или е свързана с промяна
на параметрите на акваторията на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 3
или чл. 111б, ал. 4;
4. се констатира явна фактическа грешка,
която има значение за предвижданията на плана;
5. в резултат на изменение на кадастрален
план, одобряване или изменение на кадастрална
карта имотните граници на поземлените имоти
не съвпадат с външните регулационни граници
на пристанищната територия – за пристанищата
по чл. 107 – 109.
(7) Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3
се изработват, съгласуват, приемат и одобряват
при условията и по реда на ал. 4 и 5.“
§ 30. В чл. 112е се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се
определя в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по чл. 112д.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 31. В чл. 112и, ал. 2 след думите „или
одобрения“ се добавя „специализиран“.
§ 32. В чл. 112к се правят следните изменения и допълнения:

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 1 думите „по чл. 107 – 109“ се заменят с „по чл. 108 или 109“, а думите „чл. 111а,
ал. 1 или“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „съответно на одобрения“ се добавя „специализиран“.
§ 33. В чл. 112м, ал. 1 след думите „за
одобряване на“ се добавя „специализирания“.
§ 34. Член 112о се изменя така:
„Чл. 112о. (1) Инвестиционното проектиране
за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане
на отделни обекти и подобекти в пристанище
по чл. 107 – 109, както и за изграждане на нов,
за разширение или за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1
или чл. 111б, ал. 1 се възлага от заявителя на
инвестиционната инициатива или друго лице,
отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1
от Закона за устройство на територията.
(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 се
съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
преди внасянето им за одобряване.
(3) Инвестиционните проекти по ал. 1 се
одобряват и разрешение за строеж се издава
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството или от оправомощено от
него длъжностно лице.“
§ 35. В чл. 112п думите „подробните устройствени планове“ се заменят със „специализираните подробни устройствени планове за
пристанища и специализирани пристанищни
обекти“, а думите „проектирането, одобряването“ се заменят с „изработването, съгласуването
и одобряването“.
§ 36. В глава четвърта, раздел IV се създават
чл. 112р – 112т:
„Чл. 112р. (1) На територията на пристанища
за обществен транспорт и на пристанища по
чл. 107 – 109 може да се поставят:
1. преместваеми обекти и информационни
елементи, пряко свързани с технологичния
процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по постигане сигурност
на пристанището;
2. преместваеми увеселителни обекти и
преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности, както и рекламни и
монументално-декоративни елементи.
(2) Обектите по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки,
когато това е необходимо за нормалното им
функциониране.
Чл. 112с. (1) Заявление за разрешаване поставянето на обекти по чл. 112р, ал. 1 могат
да подават:
1. собственикът на пристанище или пристанищен терминал;
2. пристанищен оператор, който извършва
на пристанище за обществен транспорт или на
терминал от такова пристанище пристанищни
услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.
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(2) Разрешение за поставяне на обекти по
чл. 112р, ал. 1, както и за временните връзки
за тях, се дава от:
1. капитана на пристанището – за обекти
по чл. 112р, ал. 1, т. 1;
2. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице – за обекти по чл. 112р,
ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 към искането
за даване на разрешение за поставяне на обект
по чл. 112р, ал. 1, т. 2 се прилага и изричното
писмено съгласие на собственика на пристанището, съответно на терминала.
(4) Когато заявлението е за поставяне на
монументално-декоративен елемент, разрешението за поставяне се издава след съгласуване
при условията и по реда на Закона за културното наследство.
(5) Условията и редът за даване на разрешение за поставяне, както и изискванията, на
които трябва да отговарят обектите по чл. 112р,
ал. 1, се уреждат с наредба на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(6) Отказ да се даде разрешение за поставяне
се постановява, когато:
1. собственикът на пристанище, съответно на
терминала, не е дал съгласието си за поставяне
на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 по искане на
пристанищния оператор;
2. в случаите по ал. 4 е отказано съгласуване при условията и по реда на Закона за
културното наследство;
3. видът на конкретния обект по чл. 112р,
ал. 1 не съответства на предназначението на
пристанището, съответно на терминала;
4. видът на конкретния обект по чл. 112р,
ал. 1 не съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището, съответно от терминала, в които се предвижда да
бъде поставен;
5. поставянето и/или използването на конкретния обект или елемент може да създаде
опасност за сигурността на пристанището, за
безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното
функциониране на средствата за навигационно
осигуряване.
Чл. 112т. (1) Обекти по чл. 112р, ал. 1 се
премахват, когато:
1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2. не отговарят на някое от изискванията
по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5 от Закона
за устройство на територията;
3. в резултат на обстоятелства, възникнали
след поставянето им, представляват опасност за
сигурността на пристанището, за безопасното
осъществяване на пристанищните дейности и
услуги или за нормалното функциониране на
средствата за навигационно осигуряване;
4. представляват реклама, забранена със
закон;
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5. срокът на разрешението за поставяне е
изтекъл.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват
с констативен акт, съставен от инспектори на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващи функции по контрол на
експлоатационната годност на пристанищата.
(3) Заповед за премахване се издава от
капитана на пристанището в 7-дневен срок от
връчването на констативния акт по ал. 2. Със
заповедта се определя и срок за премахване
на обекта.
(4) Редът за съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване
на обекти, когато определеният в заповедта
по ал. 3 срок за премахване не е спазен, се
определя с наредбата по чл. 112с, ал. 5.“
§ 37. В чл. 115м, ал. 1 се създава т. 19:
„19. поддържане на сили и средства за участие
в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на
пристанищата и на пристанищните райони в
съответствие с Националния план за защита
при бедствия.“
§ 38. В чл. 115с, ал. 2, т. 2 думите „акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с
„акваториите на пристанищата и поддържане
на сили и средства за участие в спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи
в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния
план за защита при бедствия“.
§ 39. В чл. 116 ал. 4 се изменя така:
„(4) Организацията на дейността на лицата, извършващи морско-техническата услуга
пилотаж, се определя с наредба на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
§ 40. В чл. 119, ал. 3 след думата „глоба“
се поставя запетая и се добавя „съответно
имуществена санкция“ и се поставя запетая.
§ 41. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1б се изменя така:
„§ 1б. Предаването на отпадъците – резултат
от корабоплавателна дейност, и на остатъците
от корабни товари се смята за допускане за
свободно обращение по смисъла на чл. 201 от
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за
създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ,
L 269/1 от 10 октомври 2013 г.). Не се изисква
подаване на обобщена декларация за въвеждане
съгласно чл. 127 от същия регламент.“
2. Създава се § 1д:
„§ 1д. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството предоставя на
Европейската комисия информация за участниците в процеса на морско пространствено
планиране, която включва:
1. наименование и адрес на компетентния
орган;
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2. информация относно правния статут,
функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на компетентния орган;
3. наименованията на органите и организациите, участващи в процеса на морско
пространствено планиране;
4. информация относно правния статут,
функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на всеки от участващите
органи и организации;
5. описание на институционалните връзки,
установени с цел осигуряване на координация
между участниците в процеса на морско пространствено планиране;
6. кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координация между
Република България и Румъния в процеса на
морско пространствено планиране.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството уведомява Европейската
комисия за всяка промяна в данните по ал. 1
в 6-месечен срок от настъпването є.“
3. В § 2:
а) в т. 11 се създава изречение второ: „Замърсяване е налице и в случаите на преднамерено
или случайно внасяне от човека в морската
или речната среда на чужди или нови за тази
среда организми, които причиняват или могат
да причинят вредните последици, посочени в
изречение първо.“;
б) създава се т. 51:
„51. „Интегрирана морска политика на
Европейския съюз“ е политика, която цели
да насърчава координирано и съгласувано
вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото
развитие, икономическия растеж и социалното
сближаване на държавите членки, по-специално
по отношение на крайбрежните, островните
и най-отдалечените региони в Европейския
съюз, както и на свързаните с морето сектори
посредством съгласувани, свързани с морето
политики и съответното международно сътрудничество.“
Допълнителна разпоредба
§ 42. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено
планиране (ОВ, L 257/135 от 28 август 2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104
от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71
и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г.,
бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г.,
бр. 58 от 2016 г. и бр. 93 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
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1. В чл. 237 ал. 4 се отменя.
2. В чл. 238а, ал. 3 думите „чл. 237“ се заменят с „чл. 116, ал. 4 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България“.
§ 44. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65,
76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61
от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г.,
бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50,
54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г.,
бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53,
98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от
2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96
и 103 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 101:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Обхватът и съдържанието на Морския
пространствен план на Република България и
условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.“
2. В чл. 111:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За пристанищата по чл. 93, т. 1 – 4 и
за специализираните пристанищни обекти по
чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за
морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България се разработват следните специализирани
подробни устройствени планове:
1. генерален план на пристанище за обществен транспорт – план за регулация и застрояване
на пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория;
2. подробен устройствен план на рибарско,
яхтено пристанище или пристанище със специално предназначение – план за регулация
и застрояване на пристанищната територия,
придружен от комуникационно-транспортна
схема, и парцеларен план на пристанищната
акватория;
3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект – парцеларен план
на акваторията, придружен от специализирана
схема.“
3. В чл. 189а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Със специализираните подробни устройствени планове по чл. 111, ал. 2 може да се
предвижда застрояване върху морското дъно и
дъното на българския участък и крайбрежната
заливаема ивица на р. Дунав за:
1. изграждане на пристанище за обществен
транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или
пристанище със специално предназначение,
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или на специализиран пристанищен обект по
смисъла на Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България, както и свързаните с тях
брегозащитни съоръжения за предпазване от
вредното въздействие на водите – в полза на
държавата или община;
2. разширяване на съществуващо пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско
пристанище или пристанище със специално
предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата на Република България – в
полза на собственика на пристанището или
специализирания пристанищен обект.“;
б) в ал. 2 думата „обектите“ се заменя с
„обекти“, след думата „държавата“ се поставя
запетая и думите „или общината“ се заменят
със „съответно от общината или физическото или юридическото лице – собственик на
пристанище или специализиран пристанищен
обект“ и се поставя запетая;
в) създава се ал. 3:
„(3) С подробни устройствени планове – парцеларни планове, може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на
българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на държавата,
община или инвеститор за изграждане или
разширение на подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура. Строителството
на подводни енергийни обекти се извършва
след учредяване на право на строеж по реда
на Закона за енергетиката. Строителството на
други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура се извършва от държавата,
съответно от общината или инвеститор, след
учредяване на право на строеж по реда на
Закона за държавната собственост.“
§ 45. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.;
изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от
2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от
2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд
от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98
от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36
от 2016 г. и бр. 58, 96 и 103 от 2017 г.) в чл. 22,
ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в
съответствие с предвижданията на Морския
пространствен план на Република България“.
§ 46. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и
93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15
от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7а:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Морският пространствен план на Република България планира пространственото
развитие и интегрираното управление на дейностите по използване на морските пространства на страната за постигане на устойчиво
развитие на Черноморския район, устойчив
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растеж на морската икономика и устойчиво
използване на природните ресурси.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
накрая се добавя „и 4“.
2. В чл. 7б, ал. 2 след думите „в областта на
пространственото развитие“ се поставя запетая
и се добавя „Морския пространствен план на
Република България“.
3. В чл. 7д:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Обхватът и съдържанието на Морския
пространствен план на Република България и
условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.
(3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента
държавно участие в капитала, в което правата
на държавата се упражняват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 47. Министерският съвет приема Националния план за търсене и спасяване в срок
до 9 месеца от датата на влизането в сила на
този закон.
§ 48. (1) В срок един месец от датата на
влизането в сила на този закон министърът
на регионалното развитие и благоустройството
издава правилника по чл. 51б, ал. 3.
(2) В 7-дневен срок след издаването на
правилника по чл. 51б, ал. 3 министърът на
регионалното развитие и благоустройството изпраща на Европейската комисия информацията
по § 1д, ал. 1 от допълнителните разпоредби.
§ 49. (1) Министерск и ят съвет приема
Морския пространствен план на Република
България в срок до 31 март 2021 г.
(2) Изискването за съответствие с Морския
пространствен план на Република България
не се прилага за проектите на подробни устройствени планове по чл. 52б, ал. 1, специализираните подробни устройствени планове
по чл. 112д, ал. 1 и специализираните схеми
по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, внесени за одобряване до неговото приемане.
§ 50. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася
в Министерския съвет проект на решение по
чл. 103а, ал. 2 в срок до две години от датата
на влизането в сила на този закон.
(2) В срок един месец след приемането на
решението по ал. 1 Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ вписва служебно в
Регистъра на пристанищата данните по чл. 92,
ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 за съответното пристанище.
§ 51. (1) В 6-месечен срок от датата на
влизането в сила на този закон министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на парцеларни планове за
акваториите на съществуващи пристанища по
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чл. 107 – 109, внесени в Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ до 23 март 2015 г.
(2) Съгласуваните проекти по ал. 1 с приложена към тях скица-извадка от действащия
подробен устройствен план за пристанищната
територия се изпращат служебно на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за приемане и одобряване. В тези случаи не се
прилага чл. 112д, ал. 4.
§ 52. (1) Собствениците на специализирани
пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б,
ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от
датата на влизане в сила на този закон.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
проект на специализиран подробен устройствен
план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ съществуващото положение.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда
процедура по съгласуване на проектите на специализирани подробни устройствени планове
по ал. 2 и ги изпраща служебно на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за приемане и одобряване. В тези случаи не се
прилага чл. 112д, ал. 4.
(4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се
извършва в срок един месец след влизането в
сила на заповедта на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за одобряване на
проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.
§ 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
наредбите по чл. 112с, ал. 5 и чл. 116, ал. 4 в
срок до 4 месеца от датата на влизането в сила
на този закон.
(2) До издаването на наредбата по чл. 116,
ал. 4 се прилага наредбата по отменената
ал. 4 на чл. 237 от Кодекса на търговското
корабоплаване.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3056

УКАЗ № 81
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, приет
от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г.
Издаден в София на 23 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация

ЗАКОН

специалните разузнавателни средства и чл. 93
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Член единствен. Ратифицира Конвенцията
за Международната хидрографска организация,
подписана на 3 май 1967 г. в Монако.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите
и изслушване на кандидатите за избор на
член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства.

3085

УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Международната
конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, приет от 44-то
Народно събрание на 16 март 2018 г.
Издаден в София на 23 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните
баластни води и седименти
Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за контрол и управление на
корабните баластни води и седименти, приета
на дипломатическата конференция, проведена в централата на Международната морска
организация в Лондон на 13 февруари 2004 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3084

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за
избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 34в, ал. 7 от Закона за

I. Предлагане на кандидати за член и
заместник-председател на Национа лното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и публично оповестяване
на документите.
1. Предложенията за кандидатите за член
и заместник-председател на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се правят от парламентарни
групи. Предложенията се внасят в писмена
форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията за контрол над службите
за сигурност, прилагането и използването на
специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения в 10-дневен срок от приемането
на тези правила от Народното събрание.
2 . Пр ед ложен и я т а с ъд ърж ат п исмен и
мотиви, в които се обосновават високите
професионални и нравствени качества на
кандидата. Към предложенията се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна професионална автобиография;
– копие от лична карта и от дипломa за
завършено висше образование, заверени от
кандидата;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж
съгласно чл. 34в, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;
– декларация, че лицето не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер – приложение № 2 към решението;
– медицинско свидетелство, че лицето не
страда от психическо заболяване.
3. Предложенията и документите по т. 2
се публикуват в срок до един работен ден
от получаването им на интернет страницата
на Народното събрание.
4. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
5. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
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нау чни организации могат да представят
н а ком иси я т а с т а нови щ а з а к а н д и дат а ,
включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни. Становищата и въп роси те се
изпращат по пощата на адрес: София, пл.
Княз Александър I № 1, Комисия за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специални разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения, или по електронен
път на електронна поща: kkss@parliament.bg,
не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите се публикуват
в срок до един работен ден след получаването
им на интернет страницата на Народното
събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
II. Проверка за допустимост на кандидатите.
1. Комиси я та на заседание п роверява
да ли са представени всичк и необходими
документи по раздел I, т. 2 и дали предложените кандидати отговарят на изискванията
за дееспособност, гражданство и стаж по
Закона за специалните разузнавателни средства. Решението за допуснатите кандидати
се публикува в срок до един работен ден на
интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни.
2. Когато комисията установи, че канди дат ът не отговаря на изиск вани ята за
дееспособност и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства, уведомява
вносителя на предложението. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок
от уведомлението.
3. В 3-дневен срок от публикуване на
решението на комиси я та за доп уснат и те
кандидати всеки кандидат лично предава на
служителя по сигурността на информацията
в отдел „Сигурност на информацията“ на
Народното събрание:
3.1. заверено копие от валидно разрешение
за достъп до класифицирана информация с
ниво „Строго секретно“, или
3.2. документи за проучване за надеждност съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ):
– п исмено с ъгласие на к а н д и дата за
провеждане на проучване по чл. 43, ал. 2
от ЗЗКИ – приложение № 3 или 4 към решението:
– нотариално заверена дек лараци я по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, подписана и заверена
пред нотариус – приложение № 5 към решението;
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– съгласие във връзка с чл. 62, ал. 9 от
Закона за кредитните институции – приложение № 6 към решението;
– собственоръчно попълнен въпросник
за ниво за достъп до класифицирана информация „Строго секретно“ – приложение № 7
към решението;
– снимка 4х3,5 см – 1 брой.
4. На кан ди дат и т е за ч лен и заместн и к-п редседат ел на На ц иона л но т о бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства, които нямат валидно разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
„Строго секретно“, се извършва проучване за
надеждност. Документите по раздел II, т. 3.2
на кандидатите се изпращат на Държавна
а г ен ц и я „На ц иона л на си г у рнос т“, коя т о
извършва специално проучване по смисъла
на ЗЗКИ в едномесечен срок.
5. Резултатите от проучването се публикуват в еднодневен срок от постъпването
им на интернет страницата на Народното
събрание.
III. Изслушване на допуснатите кандидати
за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства.
1. Комисията с решение изготвя списък
на кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства, които
отговарят на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства. Списъкът
се изготвя по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите и се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
2. Изслушването се провежда в 7-дневен
срок от публикуване на списъка на кандидатите на открито заседание на комисията,
което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Комиси я та изсл у шва кан ди дат и по
поредността им в списъка.
4. Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
5. На к а н д и дата с е да ва въ змож нос т
да допълни данни от професионалната си
биография и да изложи мотивацията си за
заемане на длъжността в изложение до 10
минути за всеки кандидат.
6. Народните представители, членове на
комисията, в рамките до 2 минути могат да
задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации.
7. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор до 2 минути на въпрос.
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8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася в Народното
събрание обобщен док лад, към който се
прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред
на собствените им имена. Към доклада се
прилагат и проекти на решения за избор
на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства.
IV. Избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание
на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения представя докладa за проведеното
изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността
им в списъка, изготвен по азбучен ред на
собствените имена, в изложение до 2 минути.
4. Разискванията по представените кандидатури се провеждат по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредността, определена
в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители.
Ако няколко кандидати са получи повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 28 март 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата .......................................
.................................................................................. ,
ЕГН .........................., л. к. № ................................ ,
изд. на ................... от МВР.................................... ,
с постоянен адрес: .................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
член и заместник-председател на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства.
Дата:
Декларатор: ................
Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата .......................................
.................................................................................. ,
ЕГН .........................., л. к. № ................................ ,
изд. на ................... от МВР.................................... ,
с постоянен адрес: .................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване на свобода.
2. Осъждан/а съм с влязла в сила присъда, но
съм реабилитиран/а за следното престъпление:
..................................................................................
..................................................................................
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране
на неверни данни.
Дата:
Декларатор: ................
Приложение № 3
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
СЪГЛАСИЕ
на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ
Подписаният .....................................................
.................................................................................. .
от .................................................., ул. ..................... ,
с л. к. № ..............................., изд. от .................. ...
на ................................., ЕГН .................................. ,
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ДЪРЖАВЕН

С настоящото ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ДАВАМ
СЪГЛАСИЕ за започване на проучването ми за
надеждност.
На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка
с чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване
на документите за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да ми бъде
извършена проверка за принадлеж ност към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
Дата:

Подпис: ..............................
(име и фамилия)

Място:
Забележка: Настоящото съгласие се дава само от
лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в
два оригинални екземпляра.

Приложение № 4
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
СЪГЛАСИЕ
на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ
Подписаният/ата .................................................
...................................................................................
от ................................., ул. ...................................... ,
с л. к. № ....................., изд. от ..............................
на ................................., ЕГН ................................... ,
ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да започне процедурата
по..............................................................................
(обикновено/разширено/специално)
проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация до ниво ..............................
..................................................................................
(поверително/секретно/строго секретно)
Дата:

Подпис: ..............................
(име и фамилия)

Място:
Забележка: Настоящото съгласие се дава само от
лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно
в един екземпляр.

Приложение № 5
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс
от .........................................................................
.................................................................................. ,
(наименование на задълженото лице)

ВЕСТНИК
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№ от НДР/ЕГН........................................................
.................................................................................. ,
БУЛСТАТ .................................................................
.................................................................................. ,
седалище ..................................................................
.................................................................................. ,
адрес на управление/постоянен адрес: ..............
...................................................................................
(държава, област, община, град (село), ул. №, ж.к.,
бл., вх., ап.)
На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 147, ал. 1, буква „д“ и чл. 148, ал. 3 от
ППЗЗКИ в качеството ми на задължено лице
давам изричното си писмено съгласие конкретните индивидуализиращи данни, съставляващи
данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, да бъдат предоставени от
орган на Националната агенция за приходите на
Държавна агенция „Национална сигурност“ във
връзка със и само за нуждите на обикновено/
разширено/специално проучване съгласно чл. 48,
ал. 5/чл. 49, ал. 3 от ЗЗКИ.
Дата ................

Декларатор: ..................
(подпис)

гр. ...................
Забележка: 1. Декларацията се представя пред компетентния проучващ орган в два екземпляра, първият
от които е оригинал, а вторият – копие, заверено
от декларатора с „Вярно с оригинала“.
2. Когато съгласието се заявява лично пред органа
на Националната агенция за приходите, лицето полага
подписа си в момента на подаване на декларацията
пред съответния орган на Националната агенция
за приходите.
Приложение № 6
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
СЪГЛАСИЕ
от ..............................................................................
.................................................................................. ,
(трите имена)
ЕГН ..........................................................................
На основание чл. 42, а л. 2 от Закона за
защита на класифицираната информация във
връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните
институции давам изрично писмено съгласие
да бъдат предоставени сведения на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за авоарите,
операциите по сметките и влоговете ми във
връзка със и само за нуждите на извършване
процедурата по специално проучване съгласно
чл. 49, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.
Дата ................
гр. ...................

Декларатор: ..................
(подпис)
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Приложение № 7
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
Приложение № 2
към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ
ПОВЕРИТЕЛНО
(след попълване)
(Рег. № и печат на организационната единица, желаеща да се
проучи лицето за достъп до класифицирана информация)

снимка 4/3,5

ВЪПРОСНИК
ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ,
КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА
(по чл. 47 и 48 от Закона за защита на класифицираната информация)
Този въпросник се използва съгласно закона с цел Вашето проучване за достъп до информация,
класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност
ПОВЕРИТЕЛНО
СЕКРЕТНО
СТРОГО СЕКРЕТНО
(моля, оградете необходимия знак)
I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО – ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Предишно гражданство
В случай на промяна на гражданството попълнете:
Име, на което е издаден актът за промяна или загубване на чуждо гражданство или актът за притежаваното в момента гражданство
Документ №
издаден на
от
ЕГН
Военно звание
Военна книжка сер. №

издадена на

от

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)
улица
ж.к., бл.,
вх., ап.

п. код

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)
улица
ж.к., бл.
вх., ап.
Лична карта №

С Т Р. 3 9

п. код

телефон
издадена на

от

Месторабота
Наименование на
предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)
улица
сл. телефон
Заемана длъжност
Размер на дохода от
предходния месец

п. код
сл. факс
вид валута

Друга месторабота
Наименование на
предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)
улица
сл. телефон
Заемана длъжност
Размер на дохода от
предходния месец

п. код
сл. факс
вид валута

Допълнителни източници на доходи за предходната календарна година, надхвърлящи общо 5000 лв.

Например: рента, дивиденти от ценни книжа, лихви от банкови влогове, печалба от борсови акции, участие във фондове, доходи от наеми на недвижими имоти, хонорари за публикации, спечелени от хазарт суми,
надхвърлящи три средни работни заплати в Република България, участие в управителни органи на търговски
дружества, възнаграждения по договори за поръчки и т.н.

С Т Р.
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II. ДАННИ ЗА БАЩАТА НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на
предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност

III. ДАННИ ЗА МАЙКАТА НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни)

БРОЙ 28
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Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)
улица
ж.к., бл.
вх., ап.

п. код

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
IV. ДАННИ ЗА БРАТЯ/СЕСТРИ НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство

С Т Р.
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Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на
предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
V. ДАННИ ЗА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ СЪЖИТЕЛСТВА
ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)
улица
ж.к., бл.
вх., ап.

п. код

телефон

БРОЙ 28
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Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
Акт за сключен граждански брак:
серия №

издаден на

от

VI. ДАННИ ЗА ДЕЦА НАД 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ЛИЦЕТО ПО Т. I
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)
улица
ж.к., бл.
вх., ап.
Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)
улица
ж.к., бл.
вх., ап.

п. код

телефон

п. код

телефон

С Т Р.
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Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
VII. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В Т. II – IV, ЖИВЕЯТ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА ИЛИ
СА ИЗЛИЗАЛИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА СРОК ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА, ВПИШЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Период
от – до:
от – до:
от – до:
Държава
Точен адрес
Основание за
пребиваване
VIII. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН?
НЕ
ДА
Впишете кога и за какво престъпление
IХ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?
НЕ
ДА
Впишете органа, който води делото/ата и евентуално посочете неговия номер
Х. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?

НЕ
ДА
Уточнете какви, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар

БРОЙ 28
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ХI. УПОТРЕБЯВАТЕ ЛИ ИЛИ УПОТРЕБЯВАЛИ ЛИ СТЕ НАРКОТИЦИ ИЛИ ДРУГИ КОНТРОЛИРАНИ УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА?
НЕ
ДА
Впишете какви, кога и дали продължавате (моля не споменавайте факти, когато са Ви давани наркотици или упойващи вещества от правоспособни лекари,
доколкото това не е довело до ситуация, че трябва да продължавате да ги вземате или ги вземате)
ХII. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ УПОТРЕБЯВАЛИ ЛИ СТЕ ИЛИ УПОТРЕБЯВАТЕ АЛКОХОЛ В КОЛИЧЕСТВА, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОМРАЧАВАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ?
НЕ
ДА
Впишете честотата и обстоятелствата, при които става това (или са ставали), а също така дали във връзка с това се лекувате (или сте се лекували) в
специализирани заведения (посочете лечебните заведения и адресите им)
Х�������������������������������������������������������������������������������
III����������������������������������������������������������������������������
. ПОСОЧЕТЕ В ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ ДАННИ ЗА ВАШАТА РАБОТА (СЛУЖБА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ
Период от – до

Пълно наименование на местоработата
и точният є адрес

Последно заемана длъжност

ХIV. ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ИМАТЕ ЛИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧИЯТО ОБЩА СУМА НАДХВЪРЛЯ ШЕСТКРАТНО ВАШЕТО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?
НЕ
ДА
Впишете кой, в какъв размер, на кого дължи и какъв е срокът за погасяване на
дълга
ХV. ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ИМАТЕ ЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ИПОТЕКИ, ЗАЛОЗИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ СЪС СЪДЕБЕН АКТ)?
НЕ
ДА
Впишете кой, какви, в какъв размер, на кого и срок за погасяване
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Х�������������������������������������������������������������������������������
VI�����������������������������������������������������������������������������
. ПОСОЧЕТЕ СУМАТА ПО ДОХОДИТЕ ВИ, ТЕЗИ НА СЪПРУГА/ТА ИЛИ ЛИЦЕТО, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ПРЕЗ ГОДИНАТА, ПРЕДШЕСТВАЩА
ПОПЪЛВАНЕТО НА ТАЗИ АНКЕТА, АКО ТОВА ВИ Е ИЗВЕСТНО

Х�������������������������������������������������������������������������
VII����������������������������������������������������������������������
. НАПИШЕТЕ ДАЛИ ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ЛИЦЕТО, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ПРИТЕЖАВАТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ В ДРУГО ПРЕДПРИЯТИЕ
НЕ
ДА
ХVIII. ИМАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА, В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ДРУГА ДЪРЖАВА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ?
НЕ
ДА

Период от – до

Държава

Сфера на дейност (обсег) и ниво на
Пълно име и адрес на организакласификация за сигурност на инфорцията, в която сте имали достъп
мацията, до което сте имали достъп

ХIХ. СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ БИЛИ ЛИ СТЕ В ЧУЖБИНА ПОВЕЧЕ ОТ
10 ДНИ (В Т.Ч. КОМАНДИРОВКИ)?
НЕ
ДА
Държава
ХХ. ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ВИ В ЧУЖБИНА РАБОТИЛИ ЛИ СТЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ?
НЕ
ДА

Период от – до

Държава, точен адрес, име на
работодателя

Заемана длъжност

Вид на работата и получаван
доход
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ХХI. НАПИШЕТЕ ПЕРИОДА И МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ВИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ
(В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ В ЧУЖБИНА)
Период от – до

Държава, населено място, п.к., улица, №, вход, етаж, апартамент

ХХII. ПО ВРЕМЕ НА ВАШЕ ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА БИЛИ ЛИ СТЕ РАЗПИТВАНИ НЯКОГА ОТ
ЧУЖДИ ВЛАСТИ (ПОЛИЦЕЙСКИ, ЕМИГРАЦИОННИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИ) ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ВЪПРОСИ НА СИГУРНОСТТА ИЛИ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА? ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е НЕЩО
ЗА АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ СПРЯМО СЪПРУГА(ТА), ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?
НЕ
ДА

Не пишете никакви подробности. Те ще бъдат обсъдени с Вас от представителя на
органа, провеждащ проучването

ХХIII. УСТАНОВЯВАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ПРОЯВЯВАН КЪМ ВАС ИНТЕРЕС ОТ ЧУЖДИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, ПОЛИЦИЯ, ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ИЛИ ПЪК ОТ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА
ГРУПА (БЪЛГАРСКА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА)? ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е НЕЩО ЗА ТАКЪВ ИНТЕРЕС
СПРЯМО СЪПРУГА/ТА, ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?

НЕ
ДА

Не пишете никакви подробности. Те ще бъдат обсъдени с Вас от представителя на
органа, провеждащ проучването

XXIV. НАПИШЕТЕ ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. II – IV, ЖИВЕЕЩИ В ОБИТАВАНОТО ОТ ВАС ЖИЛИЩЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
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ХХV. НАПИШЕТЕ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА ЖИЛИЩЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ (ПОПЪЛВА СЕ, КОГАТО ВИЕ НЕ СТЕ СОБСТВЕНИК)

Име на собственика, точен адрес, телефон
ХХVI. А. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

ХХ���������������������������������������������������������������������������
VI�������������������������������������������������������������������������
. Б. НАПИШЕТЕ ДАННИ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ШКОЛИТЕ И КУРСОВЕТЕ, КОИТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ
Период от – до

Име и адрес

Документ №

ХХVII. ПОДДЪРЖАТЕ ЛИ ИЛИ ПОДДЪРЖАЛИ ЛИ СТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ ПОСТОЯННИ СЛУЖЕБНИ ИЛИ ЛИЧНИ КОНТАКТИ (ПРИЯТЕЛСКИ) С ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ?
НЕ
ДА

ХХVIII. В КАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНУВАТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНИ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА?

Наименование на организацията и точен адрес

Заемана длъжност

Период на принадлежност от – до
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ХХIX. ИМАТЕ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ И СИГУРНОСТ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ?
НЕ
ДА
ХХX. ПОСОЧЕТЕ ТРИ ЛИЦА, КОИТО ВИ ПОЗНАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ГОДИНИ (БЕЗ ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В Т. II – VI, И ЛИЦА, КОИТО ОБСЛУЖВАТ ВАШИ ПРАВНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПОРАДИ
ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ ТЯХ РАБОТА СТЕ СВЪРЗАНИ С ОСОБЕНО ДОВЕРИЕ)

Име

Месторабота

Точен адрес
и телефон

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно,
че всяко умишлено затаяване на истина или потвърждаване на неистина ще бъде достатъчен повод
за прекратяване на проучването и може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на
разрешение за достъп до класифицирана информация.
Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани
и съхранявани само за целите на проучването във връзка със Закона за защита на класифицираната
информация.
Брой листа,
добавени към
въпросника:
Град
Дата

….........…………………….
Подпис на лицето
…….........………………….
Подпис и печат на ръководителя на
организационната единица

…………........…………….
Подпис на служителя по сигурността на
информацията

Целта на този въпросник е единствено опазването на националната сигурност на Република България
и осигуряване функционирането на системата за защита на информацията, класифицирана като държавна тайна.
Моля внимателно да прочетете следните указания и при нужда да се обърнете към служителя по
сигурността на информацията.
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УКАЗАНИЯ:
1. Преди попълване на въпросника моля да се
запознаете подробно с него.
2. Попълнете въпросника с печатни букви.
3. Ако въпросникът не съдържа достатъчно място за попълване, моля да дадете на отделен лист с
формат А4 допълнителните данни, които трябва да
прибавите към него.
4. Ако не са Ви известни някои от данните, моля
да напишете „не знам“.
5. Ако текстът на някоя от точките не Ви засяга
лично, моля напишете „не ме засяга“.
6. Ако данните в поредната точка са идентични
с дадените в предишни точки, може да впишете
„както в точка...“.
7. Ако някое от лицата, споменати в точка II – VI
от въпросника, е починало, моля да се ограничите
в попълването на тази част от въпросника само с
посочване на неговите име, фамилия, дата и място
на раждане и „починал“.
8. Въпросникът се попълва в посочения по-долу
срок във връзка с даването Ви на право на достъп до
информация, класифицирана като държавна тайна.
9. Лицата, проучвани във връзка с достъп до
информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“,
попълват следните точки: I – VI; VIII; IХ; ХI – ХV;
ХVIII – ХХII; ХХIV – ХХVI; ХХVIII.
10. Лицата, проучвани за достъп до информация,
класифицирана като държавна тайна, маркирана с
гриф за сигурност „Секретно“, не попълват точка ХХХ.
11. Лицата, проучвани за достъп до информация,
класифицирана като държавна тайна, маркирана
с гриф за сигурност „Строго секретно“, попълват
всички точки от въпросника.
12. При ново кандидатстване за разрешение за
достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“, след изтичането на срока на получено
вече такова разрешение се попълват точки: VII;
XIII; XVIII – XXI; XXIV; XXVI и ХХVII, с данни
за периода от деня на попълването на предишния
въпросник до деня на попълването на сегашния. Ако
данните в посочените точки не са се променили, в
тях трябва да се впише „без промени“.
13. При поредно кандидатстване за разрешение
за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, след изтичане на срокове, установени
в закона, се попълват точки: VII; XIII; XVIII – XXI;
XXIV; XXVI и ХХVII, имайки предвид само срока
от датата на предишното попълване до датата на
сегашното попълване на въпросника. Ако данните
от посочените по-горе точки не са се променили,
в тях впишете „без промени“.
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ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Джей Бърджис – бивш
заместник-помощник секретар за Европа и

ВЕСТНИК
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Азия в Департамента по търговия на Съединените американски щати, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за неговия личен принос
за развитието на търговско-икономическите
отношения между България и Съединените
американски щати.
Издаден в София на 16 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 83
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград, на 20 май 2018 г.
Издаден в София на 23 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 23 МАРТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2014 г.
(ДВ, бр. 6 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „Закона за насърчаване
на заетостта“ се добавя „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“ и се поставя
запетая.
2. Създава се т. 4:
„4. упражнява правото, което е предвидено
в Търговския закон, да подава искова молба за
откриване на производството по несъстоятелност на търговец при изискуеми и неизпълнени
за повече от два месеца задължения за трудови
възнаграждения към най-малко една трета от
работниците и служителите на търговеца.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните допълнения:
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1. В т. 5 накрая се добавя „и Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност“.
2. В т. 7 след думите „Закона за насърчаване
на заетостта“ се добавя „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“ и се поставя
запетая.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 след думите „Закона за насърчаване
на заетостта“ се добавя „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“ и се поставя
запетая.
2. В т. 16 след думите „имуществени санкции“
се добавя „от дирекциите от специализираната
администрация на Централното управление“.
3. Създава се нова т. 18:
„18. осъществява процесуалното представителство от името на Агенцията в производствата
по несъстоятелност на търговци при изискуеми
и неизпълнени от тях за повече от два месеца
задължения за трудови възнаграждения към
най-малко една трета от работниците и служителите им;“.
4. Досегашната т. 18 става т. 19.
5. Създава се т. 20:
„20. при възлагане извършва контрола по
спазване на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност,
Закона за насърчаване на заетостта и на законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 – 5 след думите „Закона за насърчаване на заетостта“ се добавя „Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност“
и се поставя запетая.
2. В т. 8 след думите „Закона за насърчаване
на заетостта“ се добавя „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“ и се поставя
запетая.
3. Създава се т. 16:
„16. при възлагане от изпълнителния директор извършва контрола по спазване на
трудовото законодателство, здравословните
и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност и на законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 и 6 след думите „насърчаване на
заетостта“ се поставя запетая и се добавя
„трудовата миграция и трудовата мобилност“.
2. В т. 14 след думите „Закона за насърчаване
на заетостта“ се добавя „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“ и се поставя
запетая.
3. В т. 17 накрая се добавя „и Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 след думите „Закона за
насърчаване на заетостта“ се добавя „Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност“
и се поставя запетая.
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§ 7. В чл. 21, ал. 1 след думите „Закона за
насърчаване на заетостта“ се добавя „в Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност“
и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 23 МАРТ 2018 Г.

за изменение на Правилника за устройството
и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен, приет с Постановление № 228
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2004 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10 т. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 11, т. 1 думите „и членовете на
контролния съвет“ се заличават.
§ 3. В глава втора наименованието на раздел III се изменя така:
„Раздел III
Управителен съвет“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „съвет“ се заменя с „Управителния съвет“.
2. В ал. 2, в основния текст думата „съветите“
се заменя с „Управителния съвет“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не може да бъде изпълнителен член
на Управителния съвет лице, което работи по
трудово или служебно правоотношение.“
4. В ал. 5 думата „съветите“ се заменя с
„Управителния съвет“.
5. В ал. 6 думата „съветите“ се заменя с
„Управителния съвет“.
6. В ал. 7, в основния текст думата „съветите“
се заменя с „Управителния съвет“.
§ 5. В глава втора думите „Раздел ІV“ и наименованието на раздела „Управителен съвет“
се заличават.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „петима“ се заменя с
„трима“, а думите „– председател, заместникпредседател и трима членове“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заседанието на Управителния съвет е
редовно, когато на него присъстват всички членове. Решенията се приемат с явно гласуване
и с мнозинство от всички членове.“
3. В ал. 5 думата „присъстващи“ се заличава.
4. В ал. 6 думите „а в негово отсъствие – от
заместник-председателя“ и запетаята пред тях
се заличават.
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§ 7. В чл. 16, ал. 1, т. 8 думите „и контролния“ се заличават.
§ 8. В глава втора раздел V с чл. 17 – 20
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3236

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 2018 г.
Днес, 28.02.2018 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;
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3. изпълнителите на медицинска помощ
(ИМП);
4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията
на медицинските специалисти не са предмет
на НРД.
Г л а в а

в т о р а

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
2018 г. (ЗБНЗОК за 2018 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 с оглед осигуряване отпускането на
ЗОЛ на предписаните 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 меди-
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цинска 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;
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
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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 най-малко
едно от следните основания:
1. отчетена, но неизвършена медицинска
дейност;
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 назначения,
отразени в Амбулаторен лист (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 МЕДИЦИНСКА 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 от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, съгласно наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
Чл. 11. Медицинската помощ по чл. 10,
ал. 1 е:
1. първична извънболнична медицинска
помощ (ПИМП) съгласно приложение № 1
към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО;
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 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО;
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3. болнична медицинска помощ (БМП),
включваща:
а) амбулаторни процедури (АПр) по приложение № 7 към чл. 1 от наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО;
б) клинични процедури (КПр) по приложение № 8 към чл. 1 от наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО;
в) клинични пътеки (КП) по приложение № 9
към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО;
4. комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение (КДН) по приложение № 6 към
чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 12. (1) Годишният размер на средствата за
здравноосигурителни плащания за медицински
дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за
2018 г. е на обща стойност 2 334 060,7 хил. лв.
за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска
помощ – 207 200 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно д испа нсерно (а мбулат орно) набл юдение) – 222 300 хил. лв.;
3. мед и ко -д иа г но с т и ч на дей но с т –
80 000 хил. лв.;
4. болни чна медицинска помощ –
1 824 560,7 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща
плащания за дейности по реда на НРД за
медицинските дейности за 2017 г., извършени
в периода 1.12.2017 г. – 31.03.2018 г., и за дейности, извършени по реда на настоящия НРД
в периода 1.04. – 30.11.2018 г., подлежащи на
заплащане през 2018 г.
(3) Годишният размер на средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно чл. 1,
ал. 2 ЗБНЗОК за 2018 г. е на обща стойност 1
098 000,0 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 – 1 000 000,0 хил. лв.:
– в т. ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 718 000 хил. лв.;
– в т. ч. за лекарствени продукти за лечение
на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК
заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 282 000,0 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 98 000 хил. лв.
(4) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени
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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 2018 г.
(5) След приемане на бюджета на НЗОК за
2019 г. БЛС и НЗОК определят финансовата
рамка, която включва обемите и цените на
дейностите, подлежащи на заплащане през
2019 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, посочени в чл. 12, ал. 1,
след становище на УС на БЛС в едноседмичен
срок от уведомяването.
(2) Размерът на средствата по чл. 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 2018 г.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА 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 от наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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;
2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
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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 заведения за СИМП – Медицински център (МЦ), Дентален център (ДЦ),
Медико-дентален център (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. комплексни онкологични центрове (КОЦ)
по смисъла на чл. 10, т. 3б ЗЛЗ с разкрити легла;
6. диализни центрове по смисъла на чл. 10,
т. 6 ЗЛЗ.
(2) Изпълнители на АПр по приложение № 7
към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
могат да бъдат лечебните заведения по ал. 1.
(3) Изпълнители на КПр по приложение
№ 8 към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от
ЗЗО могат да бъдат само лечебните заведения
по ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Изпълнители на КП по приложение № 9
към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
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 и чл. 2 от наредбата по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО 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 и чл. 3 от
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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 и чл. 4 от наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО 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 КДН
„Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ по приложение № 6 към чл. 1 от
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО могат да бъдат:
1. за КДН 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:
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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) Лечебните заведения, желаещи 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 диагностично-лечебния
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 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 ал. 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.
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Чл. 19. (1) Изпълнителите на ПИМП осигуряват достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗОЛ съгласно
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(2) За извършване на медико-диагностични
изследвания, необходими за изпълнението на
КП, КПр/АПр и КДН, 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/
КДН допускат това.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
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 – членове на ТЕЛК/НЕЛК, упражняват
дейностите по медицинска експертиза, които
подлежат на техен контрол, при спазване на
изискванията на чл. 106 от ЗЗ;
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.
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, управителят на НЗОК може да разреши сключване на
трети договор за оказване на специализирана
извънболнична медицинска помощ.
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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 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 оказване на медицинска помощ чрез 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
обединения, както и здравни заведения, 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.
(2) При непълнота на представените 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
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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) Обемите и цените на медицински 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
2018 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.
(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

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

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 ЗЗО, 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 Административнопроцесуалния
кодекс (АПК), като оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
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.
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(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, медицински изделия и диетични храни 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 медицински 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.
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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) Директорът на съответната 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 № 2 „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 професионални 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 № 3
„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:
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1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи за КДН съгласно
приложение № 4 „Финансово-отчетни документи за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“;
3. електронни финансови отчетни 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 медицински документи с изключение на „Рецептурна
книжка на хронично болния“, „Рецептурна
книжка на военноинвалид/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
Раздел I
Общи положения
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 ротавирусните гастроентерити, осигуряващи изпълнението на Националната програма за 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.
(2) 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.
(3) Извън лекарствените продукти по ал. 1
НЗОК заплаща до размера на получените
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трансфери от Агенцията за социално подпомагане:
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. 5 ЗВВ.
(4) 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 II
Лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната, заплащани напълно или частично
от НЗОК
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, публикуван на официалната интернет страница 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;
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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) специални изисквания по предписването
на лекарствени продукти, въведени от НЗОК
за лекарствени продукти, които не се предписват по протокол.
(3) Националната здравноосигурителна каса
чрез РЗОК уведомява ИМП за специалните
изисквания по ал. 2, т. 4, буква „г“, както и за
промените в тях в срок не по-късно от 7 дни
преди влизането им 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 официалната интернет страница на НЗОК.
(4) Националната здравноосигу рителна
каса чрез РЗОК уведомява ИМП за условията и реда за предписване на медицинските
изделия, установени в списъка по ал. 1, както
и за промените в тях в срок не по-късно от
7 дни преди влизането им сила.
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
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;
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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 официалната интернет страница на НЗОК.
(4) Националната здравноосигурителна каса
чрез РЗОК уведомява ИМП за условията и
реда за предписване на диетичните храни за
специални медицински цели, установени в
списъка по ал. 1, както и за промените в тях
в срок не по-късно от 7 дни преди влизането
им сила.
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 официалната интернет страница
на НЗОК и са задължителни за ИМП и за
аптеките, които работят по договор с НЗОК.
Чл. 41. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на официалната си
интернет страница 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 официалната си интернет
страница.
(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 официалната интернет страница на НЗОК
в сроковете съгласно Наредба № 10.
Чл. 42. (1) За хроничните заболявания,
посочени в приложение № 5 „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 № 2.
(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. (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за спе-
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циални медицински цели за домашно лечение
на ЗОЛ се предписват съгласно глава трета,
раздел IV от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти и този раздел.
(2) Рецепт у рните бланк и по чл. 24 от
наредбата по ал. 1, на които се предписват
лекарствени продукти за домашно лечение,
заплащани напълно или частично от НЗОК,
се попълват електронно в съответния формат (образец) с всички данни, след което
се разпечатват, подписват и подпечатват от
съответния лекар, предписал лекарствените
продукти. Рецептурна бланка, при която не е
спазено посоченото изискване, не се изпълнява
и се връща на приносителя за предаване на
лекаря, който я е издал.
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.
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(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
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. 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;
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.
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(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 „Медицинско направление“ (бл. МЗ 119), което се предоставя на
ОПЛ чрез ЗОЛ. В медицинския документ
лекарствените продукти се посочват с техните международни непатентни наименования.
В този случай специалистът няма право да
предписва лекарствени продукти на рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4.
(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 по чл. 37, ал. 2.
(5) В случаите, когато ОПЛ констатира,
че при назначената от лекаря специалист
лекарствена терапия не е спазено някое от
изискванията по чл. 48, ОПЛ не предписва съответните лекарствени продукти на рецептурна
бланка и насочва обратно ЗОЛ към лекаря
специалист, който я е назначил. В случаите
на назначаване на терапия и предписване на
лекарствени продукти в несъответствие с изискванията по чл. 48 отговорност носи както
лекарят специалист – относно назначаването,
така и ОПЛ – относно предписването.
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 № 5 и
№ 6, 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 № 6 „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 наименование, 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
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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
№ 2 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;
3. наличие на Решение на специализираната комисия по амбулаторна процедура № 38
„Амбулаторно наблюдение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, полу-
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чаващи 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.
(3) За определени лекарствени продукти
по ал. 1, т. 1, за които в ПЛС е посочено,
че са включени 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 прод у к ти, протоколите се
издават от специализираните комисии по
ал. 2 от посочени в ПЛС лечебни заведения – университетски болници и лечебни
заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ.
(4) Обстоятелствата по ал. 3 стават част
от съответните изисквания по чл. 58, ал. 1
при издаване на протоколи за провеждане на
лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти.
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 конкретни
заболявания, 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
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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.
(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 заболявания и групи лекарствени продукти съгласно
приложение № 7 „Образец на Изисквания на
НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и
групи лекарствени продукти“.
(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 официалната интернет страница на
НЗОК в срок не по-малък от 15 работни дни
преди прилагането им.
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(5) Националната здравноосигу рителна
каса чрез РЗОК уведомява ИМП за промени
в изискванията на НЗОК в срок не по-малък
от 7 дни от влизане в сила на съответните
промени.
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 лекарствени 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, които не са издадени в
утвърдения съгласно Наредба № 4 формат, не
са попълнени електронно или в които не са
попълнени всички реквизити. В този случай
протоколът се връща чрез ЗОЛ 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;
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6. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице 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
който са предписани лекарствени продукти
от група IА, за които изрично е посочено в
съответните изисквания 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, съдържащи наркотични
и упойващи вещества, се изпълняват в аптеки,
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работещи по договор с НЗОК и находящи се
на територията на областта по местоиздаване
на рецептата.
(2) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за хронични заболявания,
лекарствени продукти от групи IА, IВ и IС,
както и всички останали лекарствени продукти извън посочените в ал. 1, и рецептите,
с които са предписани медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
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 III
Имунологични лекарствени продукти по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето
Чл. 69. Националната здравноосигурителна
каса заплаща за имунологични лекарствени
продукти по национални програми и дейностите по поставянето им, както следва:
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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 ваксини срещ у ро тавирусните гастроентерити, осигуряващи
изпълнението на Националната програма за
контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 г. – 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
(Наредба № 15 от 2005 г.), 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 законния представител, обективизирано с подпис на бланка
за информирано съгласие за имунизиране
срещу РМШ и ротавирусните гастроентерити,
публикувана на официалната интернет страница 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 IV
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).

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

(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 разрешение 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
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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,
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО;
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:
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1. освидетелстване на лицата съгласно
чл. 23, ал. 1 от Правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО.
(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:
1. „Та лон з а мед и ц и нск а експер т из а“
(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 извънболнична медицинска 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.
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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
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 наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи
(РКМЕ) медицинския 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 наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, РКМЕ е в правото си
да го върне на съответната ЛКК за допълнителни изследвания или консултации.
(6) При необходимост ЛКК 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 комисия (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);
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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 № 8 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от
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
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(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 за
последните 12 месеца и регламентирани в
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(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. на хартиен носител, съгласуван с БЛС – за
документи, за които се изисква подпис на
пациента;
2. финансови отчетни документи – 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
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атрибутите от първичните медицински документи съгласно приложение № 2 „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 № 2 и 4.
(2) Националната здравноосигурителна 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 здравноосигурителна каса
предоставя при поискване от ИМП обратна
информация за назначение и/или 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. 3 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 страница 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.
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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. 132 през
портала на НЗОК.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
след приключване на обработките в информационната система на НЗОК.
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. 93. (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 официалната интернет
страница на НЗОК.
Чл. 94. (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. 95. (1) Длъжностните лица – служители
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
Чл. 96. При констатирани нарушения 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.
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Чл. 97. (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 МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 98. (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 заведение 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. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител – юридическо лице или едноличен търговец – от
момента на настъпване 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.
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Чл. 99. (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. 100. 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. 101. (1) Прекратяването на договор с
ИМП не освобождава НЗОК от задължението
да заплати на същия извършените дейности 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 БОЛ 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. 102. 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. 103. 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
№ 9 „Изисквания за сключване на договор
с лечебни заведения за оказване на ПИМП“.
Чл. 104. (1) Лечебно заведение за ПИМП/
лечебно заведение за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, желаещо да сключи договор
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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. 105. Лечебните заведения за ПИМП/
лечебните заведения за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ могат да ползват общи помещения и оборудване съгласно приложение № 9.
Чл. 106. 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 № 9. 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. 107. 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
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
Чл. 108. 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
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
Чл. 109. 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 № 10
„Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на СИМП“.
Чл. 110. 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. 111. 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. 112. (1) Лечебно заведение за СИМП/
лечебно заведение за болнична помощ по
чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ може да кандидатства и за
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извършване на високоспециализирани медицински дейности по специалности, посочени
в наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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 № 10;
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 № 10.
Чл. 113. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за извършване на
всички специализирани медико-диагностични
изследвания от съответния пакет по специалности съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от
ЗЗО със самостоятелни медико-диагностични
лаборатории, лечебни заведения за СИМП
или лечебни заведения за болнична помощ
по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, съдържащи в структурата
си медико-диагностични лаборатории, в съответствие с изискванията по приложение № 10.
Чл. 114. Лечебните заведения по чл. 113
могат да кандидатстват и за извършване на
високоспециализирани медико-диагностични
изследвания, посочени в наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО, 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. 112, ал. 2.
Чл. 115. 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. 116. 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. 117. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да
сключат договор със съответната РЗОК, на
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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 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) 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 № 9, относно: осигуряване на достъп до медицинска помощ извън
обявения работен график на ЗОЛ съгласно
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО; график
за обслужване на пациентите; изискуемото
оборудване, обзавеждане и нает персонал по
чл. 138 (за лечебните заведения – изпълнители
на ПИМП);
6. декларация на хартиен и електронен
носител по образец, посочен в приложение
№ 10, 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 наредбата по чл. 181, ал. 1 от
ЗЗ или наредбата по § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗЛЗ
от ОПЛ, а при липса на такъв квалификационен документ – документ, че са зачислени
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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
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 професионални 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. 118. Лечебните заведения, сключили
договори в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2017 г., подават заявление,
към което прилагат:
1. документи по чл. 117, 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. 117, т. 4 и 8 – на
хартиен носител, и т. 5 и 6 – декларация на
хартиен и електронен носител;
3. документи по чл. 117, т. 3, 10 и 11.
Чл. 119. (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. декларация по образец, посочен в приложение № 10, на хартиен и електронен носител
за дейността на съответната профилна лаборатория в структурата на здравното заведение;
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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 2017 г., представят нови
документи в случай на настъпили промени
или декларация за липса на промени.
Чл. 120. (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. 117,
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 2017 г. 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. 117, т. 1, 5 – договор по чл. 19,
ал. 1, и чл. 117, т. 9, в случай на настъпили
промени или декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 117, 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. 117, 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 2017 г. 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. 117, т. 1, 9, 12 и 13 в случай
на настъпили промени или декларация за
липса на промени;
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2. декларации по чл. 117, т. 4 и 8 – на хартиен носител, и т. 6 – декларация на хартиен
и електронен носител;
3. документ по чл. 117, т. 10 и 11.
Чл. 121. (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. 117, 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 договори в съответствие с НРД за медицинските
дейности за 2017 г. 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. 117,
т. 1, 9, 12 и 13 в случай на настъпили промени
или декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 117, т. 4 и 8 – на хартиен носител, и т. 6 – декларация на хартиен
и електронен носител;
3. документ по чл. 117, т. 11.
Чл. 122. (1) При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по
чл. 117 – 121, изпълнителят на медицинска
помощ е длъжен в срок до 5 календарни дни
да уведоми РЗОК и да изпрати копие от съответния документ на хартиен носител или
в срок до 3 работни дни по електронен път.
(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. 123. Заявления за сключване на договори с НЗОК с приложени към тях документи и декларации по чл. 117 – 121, както
и документи по чл. 122 могат да се подават
и чрез използване на услугата за електронна
препоръчана поща, а именно Система за
електронно връчване, съгласно разписаните
правила за използване на услугата, предоставена от Държавната агенция за електронно
управление (ДАЕУ) и публикувана на https://
edelivery.egov.bg.
Чл. 124. 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. 125. (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.
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(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. 126. Първоначален избор на ОПЛ може
да се осъществи по всяко време с регистрационна форма за избор.
Чл. 127. (1) Здравноосигурените лица могат да променят избора си на ОПЛ от 1 до
30.VI.2018 г. и от 1 до 31.ХII.2018 г.
(2) При прекратяване на договор с изпълнител на ПИМП ЗОЛ осъществяват нов 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) 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. 128. (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. 130, ал. 4.
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(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. 129. (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,
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 случаите по ал. 3 автоматично 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. 130. (1) В случаите, когато ЗОЛ направи нов избор на ОПЛ, ЗОЛ предоставя на
новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация (в т. ч. и за проведените
имунизации).
(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 здравноосигурителна
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.
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(6) Извън сроковете по ал. 5 РЗОК предоставя при поискване на ОПЛ информация
за проведени профилактични прегледи от
предишния ОПЛ за новозаписаните пациенти.
Чл. 131. (1) Ежемесечно в срока и по реда
на чл. 207 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
път на регистрираните ОПЛ в електронния
портал на НЗОК актуална пациентска листа
към последно число на отчетния месец чрез
портала на НЗОК.
Чл. 132. (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. 133. (1) Общопрактикуващият лекар
оказва ПИМП в обхват съгласно наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО на:
1. здравноосигурени 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.
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(2) Общопрактикуващият лекар оказва медицинска помощ при условията и по реда на
НРД и на ЗОЛ от друг здравен район, обърнали
се към изпълнител на ПИМП инцидентно по
повод на остри състояния.
(3) Здравноосигурените лица, избрали 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. 4 ЗЗО, както и от лицата
със заболявания, посочени в приложение
№ 11 „Списък на заболяванията, при които
ЗОЛ са освободени от потребителска такса
по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 134. (1) Общопрактикуващият лекар от
лечебно заведение – изпълнител на ПИМП,
провежда диспансеризация на ЗОЛ съгласно
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО и Наредба
№ 8 от 2016 г. за заболяванията, подлежащи
на диспансеризация от ОПЛ по приложение
№ 8 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ
по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“.
(2) Общопрактикуващият лекар провежда
диспансеризация на регистрираните при него
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 № 8 и приложение № 13
„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 № 8 и
приложение № 13. 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.
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(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 заявило 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 № 8 или приложения № 8 и № 13, ЗОЛ
подлежат на диспансеризация, като диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
Чл. 135. (1) В случаите по чл. 134, 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. 136. (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. 137. (1) Общопрактикуващият лекар
е длъжен да:
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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 № 12 „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. 132, ал. 1 на електронен носител;
3. подготвя документацията за консултации
и медико-диагностични изследвания, когато
прецени, че са необходими такива;
4. подготвя документацията 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. оформяне на здравно-профилактична
карта, предоставяне на данни за извършени
задължителни имунизации за възрастта и
издаване на медицинска бележка за липсата
на контакт със заразно болен, необходими за
детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите на
Наредба № 15 от 2005 г.;
8. излага на видно място в амбулаторията
си списък на категории лица, освободени от
потребителска такса съгласно чл. 37 ЗЗО;
9. 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;
10. осигурява достъп до медицинска помощ
извън обявения си работен график на ЗОЛ
съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО;
11. извършва задължителни имунизации и
реимунизации 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 № 2.
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(3) На ЗОЛ, включени в групите от лица с
рискови фактори за развитие на заболяване,
ОПЛ извършва вторичен профилактичен преглед съгласно приложение № 5 към Наредба
№ 8 от 2016 г. и приложение № 12. Резултатът от вторичния профилактичен преглед
се отразява в амбулаторен лист, в който се
отбелязва МКБ код на състоянието на лица
с рискови фактори за развитие на заболяване
и извършените дейности.
(4) В случай, че ЗОЛ е включено в повече
от една група с рискови фактори за развитие
на заболяване, ОПЛ извършва вторичния
профилактичен преглед за всички рискове,
като ги отразява в един амбулаторен лист.
(5) Общопрактикуващият лекар няма задължение да предоставя на ЗОЛ здравноосигурителни книжки и не трябва да съхранява
раздадените такива в амбулаторията си.
(6) След издадаване на направление за
хоспитализация/КПр/АПр ОПЛ не назначава допълнително прегледи и изследвания по
искане на лечебното заведение за болнична
помощ.
(7) 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. 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. 138. (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.
(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,
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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, сключил
договор с НЗОК, подписва всички медицински
документи и ги подпечатва с личния си печат
и/или с печата на лечебното заведение.
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. 139. (1) Общопрактикуващите лекари
обявяват в амбулаторията на място, достъпно
за ЗОЛ, своя месечен график съгласно приложение № 9, 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.
(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 т. ч. и за всеки нает лекар в
практиката.
Чл. 140. (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 медико-диагностични изследвания.
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(2) Общопрактикуващият лекар и заместникът/заместниците му могат да представят
в РЗОК договор за заместване за условията,
при които се извършва заместването – срок,
място, разплащателна сметка, 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 финансово-отчетни 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. 141. (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 наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(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.
Чл. 142. Общопрактикуващият лекар 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
диспансерно (амбулаторно) наблюдение от
специалисти по „Кожно-венерически болести“
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и/или по „Психиатрия“/„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. 143. (1) Наред с първичните документи
за работа с НЗОК ОПЛ издава и/или заверява и документи на записаните в неговия
регистър ЗОЛ съгласно наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО.
(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 № 5.
Чл. 144. (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 наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(3) Общопрактикуващият лекар отразява
оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1).
(4) За осигуряване необходимостта от комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение от специалисти по „Кожно-венерически
болести“ ОПЛ издава „Медицинско направление за комплексно 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“

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

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) Общопрактикуващият лекар 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 „Клинична 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 № 8 и/или приложение
№ 8 и приложение № 13.
(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 № 8 или приложения № 8 и
№ 13 и ВСМД от пакет „Анестезиология и
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.
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(12) В случаите по ал. 11 направленията
се закупуват от съответното ведомство, което
ги подпечатва с печата си.
Чл. 145. (1) Общопрактикуващият лекар
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, при
наличие на индикация за хоспитализация.
Към направлението за хоспитализация ОПЛ
прилага амбулаторния лист от извършения
преглед на пациента с посочени данни от
анамнезата и обек т ивно то състояние на
пациента, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в т. ч. 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
амбулаторния лист, ОПЛ 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 наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО и приложения № 8 и
№ 12;
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.
(7) В случаите на хоспитализация (планов
прием) на ЗОЛ по КП/АПр, при които не са
извършени определени медико-диагностични
изследвания и/или консултативни прегледи на
това ЗОЛ преди датата на хоспитализация, а
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приемащото лечебното заведение за болнична
помощ ги изисква, ОПЛ не е длъжен да издава
медицински направления за извършването им.
Чл. 146. Лечебните заведения за болнична
помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ 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. 147. (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. МЗНЗОК № 3А) от лекар за СИМП, сключил
договор с НЗОК, или от ОПЛ в случаите по
чл. 144, 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) Специалистът отразява оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен лист“ (бл. МЗНЗОК № 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 медикодиагностични 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) Високоспециализирана дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение (бл. МЗНЗОК № 3) след преценка на необходимостта
от ВСМД от този специалист. В този случай
специа лист ът, извършил ВСМД, попълва
медицинското направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 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.
(7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило
договор с НЗОК. Специалистът определя ден
и час за консултация.
Чл. 148. (1) Лекарите от лечебните заведения за СИМП обявяват в амбулаторията
на място, достъпно за ЗОЛ, своя седмичен
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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 осъществява,
като за това специалистът е длъжен в срок до
3 календарни дни да уведоми РЗОК писмено
или по електронна поща с електронен подпис.
Чл. 149. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар специалист от лечебни заведения
за СИМП той може да бъде заместен от лекар
със същата специалност.
(2) Лицата, определени за заместници,
трябва да имат придобита съответна специалност; квалификации (когато ще изпълняват и
ВСМД/ВСМДИ), а в случаите, в които работят в лечебно заведение за болнична помощ
по чл. 9 от ЗЛЗ или в лечебно заведение по
чл. 10 от ЗЛЗ, да отговарят на изискванията
на чл. 62 от ЗЗО и чл. 81 от ЗЛЗ.
(3) 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
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на заместването. В РЗОК се представят и документите, удостоверяващи обстоятелствата
по ал. 2.
(4) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните
си данни (УИН и трите имена) и УИН на
замествания специалист.
(5) 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.
(6) 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. МЗ-НЗОК № 3).
Чл. 150. (1) Изпълнителят на СИМП извършва дейности от пакетите при първични
и вторични посещения на ЗОЛ.
(2) Специалистът преценява броя на необходимите вторични прегледи за всеки пациент
съобразно неговото състояние.
Чл. 151. (1) Специалистът е длъжен да
насочва за хоспитализация ЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията
на извънболничната помощ при наличие на
индикации за хоспитализация.
(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 т. ч. 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.
(5) В случаите по ал. 1 лекарят от лечебно
заведение за СИМП издава направление за
хоспитализация.
(6) В случаите на хоспитализация (планов
прием) на ЗОЛ по КП/АПр, при които не са
извършени определени медико-диагностични
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изследвания и/или консултативни прегледи на
това ЗОЛ преди датата на хоспитализация, а
приемащото лечебно заведение за болнична
помощ ги изисква, лекарят от лечебно заведение за СИМП не е длъжен да издава медицински направления за извършването им.
Чл. 152. 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. 153. (1) За физиотерапевтичен курс на
лечение на определено заболяване се приема
комплексно лечение, включващо 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 № 50989) 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. 154. Специалистът води необходимата
документация съгласно глава седемнадесета,
раздел ІХ.
Чл. 155. (1) Лечебното заведение за СИМП
изисква консултация или провеждане 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);
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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 № 3), за
високоспециализирани медицински дейности
(бл. МЗ-НЗОК № 3А), за медико-диагностични
дейности (бл. МЗ-НЗОК № 4).
(4) Издаваните от изпълнителите на 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 наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО и приложения № 13,
приложения № 8 и № 13, и № 14;
2. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
3. придружаващи заболявания по време на
стационарното лечение.
Чл. 156. 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. 157. 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 № 2;
9. бързи известия за инфекциозно заболяване
и за задължително съобщаване за злокачествено образувание;
10. талон за медицинска експертиза;
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11. карта за профилактика на бременността – от специалист по „Акушерство и гинекология“;
12. картон за физиотерапевтични процедури – Физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 50989) – от специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“;
13. медицинско направление за КДН.
Чл. 158. (1) Видът и честотата на дейностите
по диспансеризация са посочени в приложение
№ 13 и в съответствие с наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО 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 № 8
и приложение № 13.
(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 (медицинск и
дейности и изследвания по вид, периодичност
и честота) за всички заболявания изцяло от
ОПЛ съгласно приложение № 8 и приложение
№ 13. 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 заявило писмен отказ в амбулаторния лист от
извършване на консултативен преглед при лекар специалист, ОПЛ има право да не назначи
консултация.
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(7) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист на база издадено от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗНЗОК № 3) се установи, че се касае за заболявания, включени в Наредба № 8 от 2016 г. и
приложение № 13 или приложения № 8 и № 13,
ЗОЛ подлежат на диспансеризация, като диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът
на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
Чл. 159. (1) В случаите по чл. 158, 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. 160. (1) Специалистите по „Педиатрия“ и
„Акушерство и гинекология“ в лечебните заведения за СИМП изпълняват съответно: програма
„Детско здравеопазване“ и програма „Майчино
здравеопазване“ съгласно приложения № 1, 2
и 6 на Наредба № 8 и приложение № 14 „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.
(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 № 14.
(3) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист се установи, че се касае за
заболявания (състояния), включени в приложение № 14, ЗОЛ подлежат на профилактика,
като диагнозата, МКБ кодът на заболяването
и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
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Чл. 161. (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 лекаря специалист
при осъществяването на профилактичния/
диспансерния преглед, 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. 162. (1) Високоспециализираните медицински дейности и ВСМДИ се назначават
само от изпълнители на СИМП.
(2) За ВСМД, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 8
или приложения № 8 и 13, 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. 163. (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 заведение за БП 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. 164. За оказаната СИМП потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от
категориите лица по чл. 37, ал. 4 ЗЗО, както
и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 11 „Списък на заболяванията, при
които ЗОЛ са освободени от потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 165. Лечебните заведения за болнична
помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ оказват СИМП в
консултативните си кабинети и отделенията си
без легла при спазване на описаните по-горе
условия и ред.
Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност
Чл. 166. (1) Изпълнителите извършват медико-диагностични изследвания въз основа на

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

„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
№ 10, всяко изследване със своя код се посочва
в отделно направление за медико-диагностична
дейност.
(3) За ВСМДИ, включени в един пакет
съгласно приложение № 10, всяко изследване
със своя код може да се посочи както в едно,
така и в отделни направления за медико-диагностична дейност.
(4) Извършените медико-диагностични изследвания на ЗОЛ се отразяват в съответния
лабораторен журнал – хартиен или електронен,
по хронология с отразени резултати.
Чл. 167. 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. 168. (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 заведения, 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. 169. Лечебните заведения за болнична
помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ извършват медикодиагностичната дейност в медико-диагностичните си лаборатории при спазване на описаните
по-горе условия и ред.
Раздел IV
Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ
Критерии за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ
Чл. 170. (1) Изпълнителите на ПИМП
оказват договорените медицински дейности
съгласно критериите за качество и достъпност
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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;
степен на обхващане – не по-малко от 33 %
от подлежащите;
2. изпълнение на изискванията на програма
„Майчино здравеопазване“;
степен на обхващане – не по-малко от 80 %
от подлежащите;
3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ по профилактика за проследяване на
здравословното състояние на лица на възраст
от 0 до 18 години;
степен на обхващане – не по-малко от 83 %;
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 24-тия час
след изписването първият преглед се извършва
до 24 часа след избора;
5. минимална продължителност на профилактичен преглед, включително и формиране
на групи от лица с рискови фактори за развитие
на заболявания и попълването на „Карта за
оценка на рисковите фактори за развитие на
заболяване“ – десет минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед, включително и извършването на
последваща оценка на резултатите от назначени
изследвания и консултации – десет минути.
(3) Критерии за качество на резултата са:
1. 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:
1.1. 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;
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1.2. 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;
1.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет при 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;
2. 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:
2.1. 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;
2.2. 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.
(4) Стойностите за HbA1c, LDL холестерол и
артериално налягане, посочени в критериите за
качество и достъпност по ал. 3, са прицелни и са
насочени към мониториране и проследяване на
здравословното състояние на диспансеризирани
пациенти за сърдечносъдови заболявания и/или
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захарен диабет и резултатите от проведеното
лечение. 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., и не са основание за налагане на санкция.
Критерии за качество и достъпност на специализираната извънболнична медицинска помощ
Чл. 171. (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 профилактични прегледи
на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на
заболяване в случай на насочване от ОПЛ и
достигнали до лекар специалист в СИМП;
степен на обхващане – не по-малко от 80 %
от насочените от ОПЛ;
2. изпълнение на изискванията на програма
„Майчино здравеопазване“;
степен на обхващане – не по-малко от 85 %;
3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното
състояние на лица на възраст от 0 до 18 години;
степен на обхващане – не по-малко от 85 %;
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 24-тия час
след изписването първият преглед се извършва
до 24 часа след избора;
5. минимална продължителност на профилактичен преглед, включително и извършването на последваща оценка на резултатите от
назначени изследвания и консултации – десет
минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед, включително и извършването на
последваща оценка на резултатите от назначени
изследвания и консултации – десет минути;
7. минимална продължителност на първичен
преглед на дете по повод остро състояние – петнадесет минути.
(3) Критерии за качество на резултата са:
1. изпълнение на диспансерно наблюдение на
пациенти със захарен диабет тип 2 на инсулиново лечение (за целия период на диспансерно
наблюдение (за календарна година):
1.1. 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
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усложнения, множество съпътстващи заболявания), 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
диабет, множество съпътстващи заболявания),
измерени при прегледи по повод диспансерно
наблюдение или по друг повод;
1.2. 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;
1.3. 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 на LDL холестерол над 1,8 mmol/l за
пациенти с ИБС и респективно над 2,6 mmol/l
за останалите;
2. изпълнение на диспансерно наблюдение
на пациенти със сърдечносъдови заболявания
(за целия период на диспансерно наблюдение
(за календарна година):
2.1. 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;
2.2. 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
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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.
(4) Стойностите за HbA1c, LDL холестерол и
артериално налягане, посочени в критериите за
качество и достъпност по ал. 3, са прицелни и са
насочени към мониториране и проследяване на
здравословното състояние на диспансеризирани
пациенти за сърдечносъдови заболявания и/или
захарен диабет и резултатите от проведеното
лечение. 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., и не са основание за налагане на санкция.
Критерии за качество и достъпност на специализираните медико-диагностични изследвания
Чл. 172. (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. осъществяване 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. 173. (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 пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК,
съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(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 1.04.2018 г.
обхващат дейностите по реда на този НРД
и подлежат на заплащане през 2018 г. по
ЗБНЗОК за 2018 г.
(4) Цените и обемите, договорени в настоящия раздел, подлежат на промяна по реда
на чл. 177.
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Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в първичната извънболнична медицинска помощ
Чл. 174. 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 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:
Код
1
I
1
2
3

Номенклатура
2

VII
VIII

Капитационно плащане
Лица от 0 до 18 години
Лица от 18 до 65 години
Лица над 65 години
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ
извън обявения работен график на практиката съгласно наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
Профилактични преглед за лица от 0 до 1 г.
Профилактични преглед за лица от 1 до 2 г.
Профилактични преглед за лица от 2 до 7 г.
Профилактични преглед за лица от 7 до 18 г.
Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.
Поставяне на препоръчителни ваксини срещу РМШ и срещу ротавирусните гастроентерити по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
Дейност по диспансерно наблюдение
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания
Профилактична дейност за лица над 18 г.
Годишни профилактични прегледи на лица над 18 г.
Вторични профилактични прегледи на лица, включени в група с рискови
фактори за развитие на заболяване
Имунизации на лица над 18 г.
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

IX

Неблагоприятни условия

4
ІІ
1
2
3
4
5
III
IV
V
1.
2.
3.
VI
1.
2.

Обем (бр.)
3

Цени (лв.)
4

1 232 824
3 312 975
1 455 444

1,45
1,11
1,52

6 000 803

0,11

2 025
395
134
350
492
654

991
000
000
128
215
648

11,50
10,50
10,00
9,00
6,00
4,00

4 154
3 107 861
1 516 480
1 030 000

9,00
9,50
12,40

561 380

13,50

2 074 210
1 700 000

12,00

374 210

9,00

151 487
5,00
20 000
9,00
3 418 642
(стойност за периода)

Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в специализираната извънболнична медицинска помощ
Чл. 175. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят следните обеми и цени за
дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична
медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:
Код
Номенклатура
Обем (бр.) Цени (лв.)
1
2
3
4
І
Първични посещения
4 728 560
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на
1
3 962 700
21,00
диспансерно наблюдение
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с
2 придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ
592 954
21,00
по повод остри състояния
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
3
113 348
21,00
изпълняващи процедури
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопаз4
29 161
21,00
ване“
5 Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
30 397
21,00
ІІ
Вторични посещения
2 118 896
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на
1
1 586 000
9,50
диспансерно наблюдение

БРОЙ 28
Код
1
2
3
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
IX
05.31
06.11
14.24
21.22
21.29
21.31
22.01
28.0
31.48
33.29
38.50
39.96
40.11
41.31
45.13
45.23
45.24
57.32
57.33
58.0
58.23
60.11
64.11
67.11
67.32
68.16
81.91
82.04
83.13
85.0
85.11
86.3
88.71
88.72
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Номенклатура
Обем (бр.) Цени (лв.)
2
3
4
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с при430 143
9,50
добита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по
повод остри състояния
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
102 753
9,50
изпълняващи процедури
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придо30 782
12,00
бита специалност по „Педиатрия“
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
222 221
12,00
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за разви30 000
12,00
тие на заболяване
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или
466 592
12,50
повече заболявания
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични
14 727
14,00
и кожно-венерически заболявания
Медицинска експертиза
738 957
7,00
Високоспециализирани дейности
511 550
Локално обезболяване – проводна анестезия
4
7,49
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
374
28,36
Лазертерапия при очни заболявания
7 855
39,91
Вземане на биопсичен материал от нос
17
13,38
Назален провокационен тест с алергени
1
26,22
Отстраняване на полипи от носната кухина
55
26,75
Пункция и аспирация на максиларен синус
996
13,05
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
656
13,05
Ларингостробоскопия; ларингостробография
404
26,75
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
32,10
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на
1
29,96
варикозни възли
Венозна анестезия
251
19,90
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
520
13,91
Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани
20
16,05
изследвания
Диагностична горна ендоскопия
3 803
40,00
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
257
40,00
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
770
40,00
Уретроцистоскопия (диагностична)
1 454
20,12
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,91
Уретротомия при стриктура
2
14,98
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
Вземане на биопсичен материал от простата
7
13,91
Вземане на биопсичен материал от пенис
1
13,91
Колпоскопия с прицелна биопсия
1 787
13,91
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната
3 101
13,91
шийка, с изключение на химична каутеризация
Аспирационна ендометриална биопсия
42
8,03
Диагностична и терапевтична пункция на стави
15 175
17,44
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
673
40,77
Вагинотомия
4
8,56
Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
645
16,05
Вземане на биопсичен материал от гърда
669
13,91
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
8 400
13,91
Трансфонтанелна ехография
1 281
17,44
Ехокардиография
329 805
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
3
28,89
на плода
88.73 Ехография на млечна жлеза
2 399
13,36
88.75 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
88.77
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
88.79 Ехографско изследване на стави при деца
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с
88.98 трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти
с хипогонадизъм
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионук89.01
лидно маркирани тромбоцити
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионук89.04 лидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на
еритроцити
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показате89.06
ли за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с
левкемия
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интер89.07
венция с анестезия
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имуно89.08 хистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза
и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
89.12 Назален провокационен тест с медиатори
89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ)
89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мони89.50
ториране)
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер монито89.61
риране)
90.49 Индуциране на храчка и нейната обработка

1 385

17,66

28 257

17,66

9 176

17,66

1

20,33

1

26,75

1

26,75

24

26,75

2 798

13,38

4

26,75

5

28,89

25 882

16,05

5 732

20,12

9 306

17,44

1 219

17,12

1

12,84

24 864

16,05

93.13 Постизометрична релаксация (курс на лечение)

190

12,84

93.21 Екстензионна терапия (курс на лечение)

138

12,84

60

27,82

981

27,82

93.08 Електромиография (ЕМГ)

93.27 Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс
93.75
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса
94.35 Сесия за кризисна интервенция
95.12 Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
95.23 Евокирани потенциали
95.47 Фонетография
96.53 Назален лаваж и обработка

158

5,00

7 161

36,06

200

20,33

1

16,05

1

18,19

11 538

26,75

Z01.5 Кожно-алергично тестуване

870

8,03

Z01.5 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

161

9,63

99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

X

Физиотерапия и рехабилитация
1 Първоначален специализиран преглед
2 Група І процедури
3 Група ІІ процедури
4 Група ІІІ процедури
5 Заключителни прегледи по трите групи

4 989 219
227 898

7,00

2 276 544

1,90

92 189

1,90

2 165 465

1,90

227 123

9,00
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Обеми и цени на закупуваните от НЗОК медико-диагностични дейности в извънболничната
медицинска помощ
Чл. 176. 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
от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:
Код
Номенклатура
Обем (бр.)
1
2
3
01
Клинична лаборатория
13 400 345
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемогло01.01
1 900 000
бин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
534 665
01.04 Време на кървене
35 416
01.05 Протромбиново време
206 046
01.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
14 329
01.07 Фибриноген
28 101
Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин,
01.08 уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити,
601 514
кръв)
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване
679 794
01.10 Окултни кръвоизливи
1 634
01.11 Глюкоза
1 064 706
01.12 Кръвно-захарен профил
234 908
01.13 Креатинин
1 002 461
01.14 Урея
155 454
01.15 Билирубин – общ
52 646
01.16 Билирубин – директен
24 166
01.17 Общ белтък
39 243
01.18 Албумин
25 800
01.19 Холестерол
896 734
01.20 HDL холестерол
987 645
01.21 Триглицериди
1 216 823
01.22 Гликиран хемоглобин
289 706
01.23 Пикочна киселина
253 981
01.24 AСАТ
291 687
01.25 АЛАТ
294 564
01.26 Креатинкиназа (КК)
14 212
01.27 ГГТ
137 970
01.28 Алкална фосфатаза (АФ)
51 842
01.29 Алфа-амилаза
23 263
01.30 Липаза
3 517
01.31 Натрий и калий
114 445
01.34 Калций
38 157
01.35 Фосфати
20 528
01.36 Желязо
126 544
01.37 ЖСК
42 317
01.38 CRP
167 287
01.39 LDL холестерол – директен метод
835 000
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или авто01.40
148 335
матично апаратно изследване
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
13 641
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококо02.09
3 809
ви инфекции)

Цени (лв.)
4
1,98
0,80
1,43
1,98
1,98
1,98
1,05
0,85
2,30
1,43
3,85
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
9,24
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,54
2,86
1,43
1,43
1,43
2,10
3,74
1,80
1,98
1,98
3,67

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код
Номенклатура
1
2
02.10 Изследване на ревма фактор (RF)
09.01 Криоглобулини

БРОЙ 28
Обем (бр.)
3
4 238

Цени (лв.)
4
3,67

30

6,27

423

9,79

09.03 Общи имуноглобулини IgG

481

9,79

09.04 Общи имуноглобулини IgA

390

9,79

09.05 С3 компонент на комплемента

85

9,79

09.06 С4 компонент на комплемента

74

9,79

10.08 fT4

115 817

10,34

10.09 TSH

296 548

10,34

10.10 PSA

217 065

12,10

10.11 CA-15-3

2 196

12,10

10.12 СА-19-9

2 024

12,10

10.13 СА-125

09.02 Общи имуноглобулини IgM

5 977

12,10

Алфа-фетопротеин

798

12,10

10.15 Бета-хорионгонадотропин

928

12,10

10.14
10.16

Карбамазепин

10.17

Валпроева киселина

62

12,00

449

12,00

10.18 Фенитоин

1

12,00

10.19 Дигоксин

5

12,00

104 958

8,00

10.21 Progesteron

5 473

10,34

10.22 LH

7 140

10,34

10.20 Изследване на урина – микроалбуминурия

10.23 FSH

9 096

10,34

10.24 Prolactin

14 454

10,34

10.25 Estradiol

6 431

10,34

10.26 Testosteron

7 553

10,34

21 666

10,34

10.34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 700

16,00

10.61 СЕА

1 392

12,10

10.27 Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti-TPO

02

Клинична микробиология
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA,
02.07
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

414 491

02.11 Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум –
02.12 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, Streptococcus
02.14
beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по
Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus
02.15
(gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички
(C. albicans) и др.

27 530

3,56

10 019

3,67

9 202

3,67

736

3,56

52 729

8,00

81 156

6,00

75 593

8,50

3 819

8,50

БРОЙ 28
Код
1
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
06.24
06.25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
Обем (бр.)
2
3
Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален
секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus
67 024
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 други Грам(-)
8 359
бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за
Mycobacterium
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
76 713
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
1 611
Медицинска паразитология
110 192
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
105 873
Серологично изследване за трихинелоза
86
Серологично изследване за токсоплазмоза
3 010
Серологично изследване за ехинококоза
1 223
Вирусология
54 823
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
20 837
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM и IgG)
153
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
14
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
335
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
29 570
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
3 501
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепати413
тен В вирус
Образна диагностика
1 077 107
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
18 246
Рентгенография на челюстите в специални проекции
322
Рентгенография на лицеви кости
1 511
Рентгенография на околоносни синуси
30 053
Специални центражи на черепа
1 350
Рентгенография на стернум
488
Рентгенография на ребра
8 083
Рентгеноскопия на бял дроб
1 065
Рентгенография на крайници
2 335
Рентгенография на длан и пръсти
24 361
Рентгенография на стерноклавикуларна става
306
Рентгенография на сакроилиачна става
1 434
Рентгенография на тазобедрена става
28 502
Рентгенография на бедрена кост
3 190
Рентгенография на колянна става
79 200
Рентгенография на подбедрица
9 404
Рентгенография на глезенна става
25 925
Рентгенография на стъпало и пръсти
35 066
Рентгенография на клавикула
1 032
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
374
Рентгенография на скапула
268
Рентгенография на раменна става
23 966
Рентгенография на хумерус
2 062
Рентгенография на лакетна става
8 195
Рентгенография на антебрахиум
5 078

С Т Р. 9 1
Цени (лв.)
4
8,50

8,50
5,50
3,46
4,50
10,00
11,00
10,00
7,71
12,00
8,16
8,50
8,50
9,50
15,00
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
7,56
7,56

С Т Р.
Код
1
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
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

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
Обем (бр.)
2
3
Рентгенография на гривнена става
18 870
Рентгенография на череп
2 519
Рентгенография на гръбначни прешлени
132 569
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
215 253
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
765
Обзорна рентгенография на корем
9 976
Рентгенография на таз
29 118
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
91 805
Томография на гръден кош и бял дроб
32
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
7 466
Рентгеново изследване на тънки черва
369
Иригография
1 834
Компютърна аксиална или спирална томография
34 064
Ядрено-магнитен резонанс
20 157
Мамография на двете млечни жлези
143 089
Ехография на млечна жлеза
9 853
Хистеросалпингография
29
Интравенозна холангиография
1
Венозна урография
481
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
47 041
Обща и клинична патология
182 666
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
30
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
6
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
129
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен
3
мехур
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
4
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително
2
оперативна)
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
35
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
31
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови
178 908
органи
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
21
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
3
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
97
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
59
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
285
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
33
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
46
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
1
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
198
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
3
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в корем19
ната кухина
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
846
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и
33
хранопровод

БРОЙ 28
Цени (лв.)
4
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
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96

БРОЙ 28
Код
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
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

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
Обем (бр.)
2
3
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
1 559
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
8
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
288
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
2
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
5
Хистобиопсично изследване на две проби от става
1
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
5
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
3
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
1
Клинична имунология
1 572
Изследване на С реактивен протеин
1
Изследване на ревматоиден фактор
6
Определяне на криоглобулини
9
Определяне на общи имуноглобулини IgM
173
Определяне на общи имуноглобулини IgG
192
Определяне на общи имуноглобулини IgА
151
Определяне на С3 компонент на комплемента
117
Определяне на С4 компонент на комплемента
108
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
20
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити
1
с Нитроблaу тетразолов тест
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
1
fT4
203
TSH
263
Определяне на Anti-TPO
1
Определяне на общи IgE
94
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
232
Имунохематология
27 641
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата
(диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антииму23
ноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С′) тестреагент
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглу108
тинационен, 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,
337
ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ,
18 546
анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с ан2 419
ти-А и анти-Н
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
326
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен
368
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 анти5 456
глобулинов серум
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични
58
тест-реагенти

С Т Р. 9 3
Цени (лв.)
4
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
16,96
3,74
3,67
6,27
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
123,20
32,82
47,94
10,34
10,34
10,34
41,89
41,89

11,76
23,41
16,35
7,06
4,14
31,58
21,06

31,58
29,23

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

Чл. 177. (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. 174 – 176, както и в съответствие
с параметрите на разходите по бюджета на
НЗОК, определени в ЗБНЗОК за 2018 г.
(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 ЗБНЗОК за
2018 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 30.06.2018 г.,
30.09.2018 г., 31.12.2018 г. и към 31.03.2019 г.
След 30.06.2018 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 очаквано превишение на договорените
обеми и/или очакван преразход на средства
за здравноосигурителни плащания за ПИМП,
СИМП и/или МДД към 31 декември 2018 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
2018 г. с повече от 3 на сто от 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) Надзорният съвет на НЗОК може да
одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделните видове
дейност в случай на отклонение от параметрите
по чл. 174 – 176 в рамките на средствата по
бюджета на НЗОК за съответните периоди.
(8) Националната здравноосигурителна каса
осъществява контрол по реда на глава двадесета на изпълнителите на извънболничната
медицинска помощ за дейностите, за които
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при анализа по ал. 2 се наблюдава превишение
на обемите по чл. 174, 175 и 176, водещо до
преразход на средства за здравноосигурителни
плащания.
Раздел VI
Методики за остойностяване на видовете
извънболнична медицинска помощ
Чл. 178. Методиката на образуване на
стойностите, за които НЗОК през 2018 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 2018 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 на медицинската
помощ на този НРД.
3. Определяне на прогнозните обеми по
всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане
през 2018 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид
през 2015 г. – 2017 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 2018 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 2018 г.
4. Определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните обеми по т. 3 по действащите
през 2017 г. цени и експертно становище от
националните консултанти и бордовете по
специалности за цените за нови (незаплащани
през предходните години) дейности по пакета
за 2018 г.
5. Формиране на стойности, за които НЗОК
има финансов капацитет да закупи обемите
дейности по т. 3, подлежащи на заплащане
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през 2018 г. по този НРД, с цел балансиране
на прогнозните стойности по т. 4 с размера на
финансовата рамка за съответните здравно
осигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2018 г.
чрез прилагане на:
а) еднакви коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2017 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 2017 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 VII
Методики за закупуване на дейностите в
извънболничната медицинска помощ
Методика за закупуване на медицинските дейности в първичната извънболнична помощ
Чл. 179. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, заплаща договорената
и извършената дейност на изпълнителите на
ПИМП съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от
ЗЗО по следните елементи:
1. медицинско обслужване на ЗОЛ, включени в регистъра на изпълнител на ПИМП,
по пакета за ПИМП съгласно наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО;
2. профилактична дейност по програма
„Детско здравеопазване“, включително извършена задължителна имунизация и реимунизация на лица от 0 до 18 години съгласно
Имунизационния календар на Република България – приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от
Наредба № 15 от 2005 г. и приложение № 12;
3. профилактична дейност по програма
„Майчино здравеопазване“ на ЗОЛ, избрали
ОПЛ за изпълнител по тази програма по
приложение № 12;
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 № 8;
5. профилактични прегледи на ЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 8 от
2016 г. и приложение № 12;
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, регис-
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трирал амбулатория на територията на друг
здравен район, обърнало се към изпълнител
на ПИМП инцидентно по повод на остро
възникнало състояние;
9. осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения им работен график на
ЗОЛ съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(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 г. – 2021 г. по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от ЗЗ съгласно ЗБНЗОК за 2018 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. 180. (1) Заплащането по чл. 179, ал. 1,
т. 1 се определя в зависимост от възрастта
и броя на:
1. ЗОЛ с постоянен избор – при изпълнителя на ПИМП;
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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 направили 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. 179, 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. 181. (1) Заплащането по чл. 179, 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. 179, ал. 1, т. 2 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
формат за извършената дейност, отразена в
амбулаторните листове.
Чл. 182. (1) Заплащането по чл. 179, 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. 179, 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 № 12.
Чл. 183. (1) За медицинската помощ по
чл. 179, ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен
преглед на:
1. ЗОЛ с едно заболяване, подлежащо на
диспансерно наблюдение от ОПЛ;
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2. ЗОЛ с две заболявания, подлежащи на
диспансерно наблюдение от ОПЛ;
3. ЗОЛ с повече от две заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
(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 № 8 и приложение
№ 13, 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. 179, 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. 179, 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., наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО и приложение № 8 или приложения № 8 и № 13.
(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. 184. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по чл. 179, ал. 1, т. 5 и 6:
1. един годишен профилактичен преглед на
ЗОЛ над 18 години съгласно приложения № 2,
3 и 4 към Наредба № 8 и приложение № 12;
2. един вторичен профилактичен преглед
съгласно приложение № 5 на Наредба № 8 от
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2016 г. и приложение № 12 – за ЗОЛ, включено
в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, с изключение на рисков
фактор наднормено тегло или затлъстяване и
рисков фактор тютюнопушене;
3. 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. 3.
(3) Дейността по чл. 179, ал. 1, т. 5 и 6 се
отчита с електронен отчет в определен от НЗОК
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 по ал. 1, т. 1 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 профилактичния преглед по ал. 1, т. 1.
(5) Вторичният профилактичен преглед
по ал. 1, т. 2 се заплаща само за ЗОЛ, при
които резултатите от извършените прегледи и
изследвания са отразени в отчетената „Карта
за оценка на рисковите фактори за развитие
на заболяване“.
(6) В случай че ЗОЛ е включено в повече
от една група с рискови фактори за развитие на заболяване, на ОПЛ се заплаща един
вторичен профилактичен преглед по ал. 1,
т. 2 за всички рискови фактори за развитие
на заболяване.
Чл. 185. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 179, 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
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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 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
Чл. 186. (1) Заплащането по чл. 179, ал. 1,
т. 8 е за извършен преглед на ЗОЛ с регистрация в друг здравен район – при лекаря, при
следните условия:
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. 179, 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. 187. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 179, 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 наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

(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 № 9.
(3) Заплащането по чл. 179, 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“
от ЗЛЗ, което е разкрило дежурен кабинет;
3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 ЗЛЗ
с разкрити филиали за спешна медицинска
помощ;
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, т. VI от наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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. 179, 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. 188. Дейността по чл. 179, ал. 2 и 3
се отчита с електронен отчет в определен
от НЗОК формат за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове.
Чл. 189. (1) По предложение на директорите на РЗОК съгласувано с РЛК на БЛС
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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
извършват по реда и критериите, установени
в методиката по чл. 179, ал. 1, т. 7.
Методика за закупуване на медицинските дейности в специализираната извънболнична помощ
Чл. 190. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП
съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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“, „Дет ска невролог и я“,
„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
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специалност по „Педиатрия“, съгласно Наредба
№ 8 от 2016 г. и приложение № 14;
4. профилактичен преглед на ЗОЛ, включва щ общомед иц и нск и и спец иа л изи ра н и
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 № 14;
5. профилактичен преглед на ЗОЛ над 18-годишна възраст от групи с риск от развитие
на заболяване, включващ общомедицински
и специа лизирани медицинск и 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 № 14;
6. специализиран преглед на ЗОЛ съгласно
Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 13,
извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;
7. общомедицинск и и специа лизи рани
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
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
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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. 191. (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. 192. (1) За видовете специализирана
медицинска помощ по чл. 190, 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
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
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посещения, при които на ЗОЛ са извършени
хирургични и ортопедични процедури, определени със заповед на управителя на НЗОК.
Чл. 193. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 190, 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
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. 194. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 190, ал. 1, т. 3 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ
до 18-годишна възраст от лекар с придобита
специалност „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.
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(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 № 14.
Чл. 195. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 190, 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 № 14, 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,
че се касае за ново състояние на бременната
или за заболявания, включени в Наредба № 8
от 2016 г. и в приложение № 14.
(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 № 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 при извършен вторичен преглед при лекар специалист по „Акушерство
и гинекология“ се установи, че се касае за
състояние (заболяване), включено в Наредба
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№ 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
№ 14.
Чл. 196. За профилактичен преглед на
неосигурените жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ
се заплаща по реда на чл. 195, ал. 1, т. 1 като
за първичен преглед.
Чл. 197. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 190, 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
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. 198. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 190, 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“
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(бланка МЗ-НЗОК № 3) се установи, че се касае
за заболявания, включени в Наредба № 8 от
2016 г. и в приложение № 13, 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 № 13.
(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 същи 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
№ 13 – 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
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 № 13
или приложения № 8 и 13 – 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. 158, ал. 4.
(4) В случаите по чл. 158, 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
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2016 г., наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО и
приложение № 13 или приложения № 8 и 13,
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. 199. (1) Специализираната медицинска
помощ по чл. 190, 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:
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“.
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Чл. 200. (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
№ 8 или приложения № 8 и 13 – 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 приключване 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. 201. (1) На изпълнители на СИМП се
заплаща за извършена и отчетена дейност по
чл. 190, 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.
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(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. 202. (1) Регулацията на броя на СМД
и стойността на МДД в извънболничната помощ се осъществява в съответствие с чл. 3 от
ЗБНЗОК за 2018 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 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. 203. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща за медико-диагностичната дейност, в съответствие с
наредбата по чл. 54, ал. 2 от ЗЗО, 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 медико-диагностична 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-
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диагностичната дейност е представило удостоверителен документ за право на обезщетения
в натура.
(3) Отчетените високоспециализирани 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 бюджет.
(5) Дейността по ал. 1 и 3 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.
(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. 204. (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. 205. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медико-диагностични дейности
по цени, определени по реда на глава седемнадесета, раздел V.
Раздел VIII
Условия и срокове за заплащането на дейностите
в извънболничната помощ
Чл. 206. (1) Лекарите, работещи в лечебни
заведения – изпълнители на извънболнична ме-
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дицинска 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. 179 или чл. 190, отразена в
амбулаторните листове в определен от НЗОК
формат, и/или за извършената медико-диагностична дейност по чл. 203 в определен от
НЗОК формат. При представяне на електронен
отчет на лекаря в направлението за МДД
(бл. 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.
(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
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подава нов електронен отчет с коригирани
данни чрез системата в периода на отчитане.
Корекции се допускат при:
1. фактически грешки при отчитане на
СИМП:
а) сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочени номер и дата на амбулаторния лист;
в) сгрешен код на здравен район в електронен отчет при вярно изписан на хартиен
носител;
2. фактически грешки при отчитане на
медико-диагностичните дейности:
а) неточно посочени 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;
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 чет ен месец ди рек т орът на РЗОК и л и
упълномощени от него служители изпраща/
изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК месечно известие,
съдържащо отхвърлената и одобрената 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.
(14) Възражения във връзка с ал. 10 се
разглеждат и решават от РЗОК само след
контрол. За одобрените за заплащане след
контрол дейности директорът на РЗОК или
упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известие след контрол“,
подписано с електронен подпис.
(15) За заплатените от НЗОК дейности по
чл. 179, ал. 1, т. 5, за които изпълнителят на
ПИМП не е изпълнил изискването по чл. 184,
ал. 3 и 4, директорът на РЗОК или упъл-
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номощено от него длъжностно лице изпраща
по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известие след контрол“,
подписано с електронен подпис.
Чл. 207. (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. 128, 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
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.
(6) Удостоверителните документи по ал. 5
на лицата, осъществили право на избор на
изпълнител на ПИМП, се предоставят еднократно при отчитане на първоначалния или
постоянния избор.
(7) Лечебното заведение, изпълнител на
ПИМП или СИМП, представя едно копие
на удостоверителния документ по ал. 5 за
всички дейности, отчетени за лицето през
отчетния период.
Чл. 208. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената медицинска дейност на изпълнителя на
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ИМП след представяне на финансово-отчетни
документи (фактури или дебитни/кредитни
известия към тях) в електронен вид, в утвърден
от НЗОК формат през интернет портала на
НЗОК или чрез WEB услуга и документите
по чл. 207.
(2) Електронна фактура по ал. 1 се подава
в срок до два работни дни след изпращане на
месечното известие, но не по-късно от 19-о
число на месеца, и включва само договорената
и извършена медицинска дейност, одобрена
за заплащане в това месечно известие.
(3) Дебитно известие към фактура по ал. 1
се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол по чл. 206,
ал. 14 и включва само одобрената за заплащане
медицинска дейност в това известие.
(4) Кредитно известие към фактура по
ал. 1 се подава в срок до два работни дни
след изпращане на известие след контрол по
чл. 206, ал. 15 и медицинските дейности, за
които изпълнителят на ПИМП не е изпълнил
изискването по чл. 184, ал. 3 и 4.
(5) Електронните финансово-отчетни документи се подписват с УЕП по смисъла на
чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП от управителя на ИМП
или упълномощено лице.
(6) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се заплаща от
НЗОК след представяне на отделни документи
по ал. 1 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. 207, ал. 5.
(7) Дейностите по поставяне на препоръчителни ваксини срещу РМШ по Националната
програма за първична профилактика на рака
на маточната шийка в Република България
2017 г. – 2020 г. и срещу ротавирусните гастроентерити по Националната програма за
контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 г. – 2021 г.
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ се заплащат от НЗОК
след представяне на отделни документи по
ал. 1, придружени със съответната отчетна
документация.
(8) Дейностите, извършени на здравнонеосигурените жени, на които се оказва наблюдение
на бременността по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7
от ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ, се заплащат от НЗОК след представяне на отделни
документи по ал. 1 и отчетна документация.
(9) 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 с отделни финансово-отчетни документи по ал. 1 и отчетен документ, в който се
посочват номерата на издадените документи
за заплатените суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО.
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Чл. 209. (1) При подаване на електронен
финансов документ по чл. 208 информационната система на НЗОК извършва автоматична
проверка.
(2) При констатиране на грешки в електронните финансово-отчетни документи, свързани
с регистрационни данни и реквизити, ИМП
получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и документите
не се обработват от НЗОК до получаване на
коректни електронни финансово-отчетни документи в сроковете по чл. 208, ал. 2, 3 и 4.
Чл. 210. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната система на НЗОК се извършва проверка
и от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ ИМП
получава нотификация чрез профила на ИМП
в информационната система на НЗОК и документът не се приема от НЗОК до получаване
на коректен електронен финансово-отчетен
документ в срок от един работен ден след
получаване на нотификацията.
Чл. 211. (1) За приет финансово-отчетен
документ се счита документът, подписан с
електронен подпис от директора на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят на медицинска помощ
получава нотификация чрез профила на ИМП
в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ.
Чл. 212. (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.
(3) Плащанията се извършват в левове,
по банков път, по обявена от ИМП банкова
сметка.
Чл. 213. (1) При писмено заявен отказ
от страна на ИМП да изпълни указанията
в срока по чл. 210, ал. 2 РЗОК не заплаща
отчетената дейност.
(2) При неспазване на посочените в чл. 208,
209 и 210 срокове за представяне на финансово-отчетните документи от ИМП обработката
им и съответното заплащане се извършват
в сроковете за следващ период на отчитане.
(3) Ако исканите поправки по чл. 209 и
210 не се извършат до края на втория месец,
следващ отчетния, на изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 214. Плащанията за отчетената дейност
по чл. 208, ал. 7, 8 и 9 се извършват чрез РЗОК
до 10 работни дни след постъпване в НЗОК
на трансферните средства от МЗ.
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Чл. 215. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на НРД.
Чл. 216. 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 IX
Документация и документооборот за изпълнители на извънболнична помощ
Чл. 217. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки ИМП, включва
първични медицински и финансови документи съгласно приложение № 2 и глава десета.
Чл. 218. (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);
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 оценка на рисковите фактори
за развитие на заболяване“;
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);
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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.
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 екзем-
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пляр 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) – съставя се в един
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. 207. 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 екземпляр от изпълнителя на СИМП, а при необходимост от
провеждане на ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение
№ 8 или приложения № 8 и № 13, 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. 207. 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. МЗ-НЗОК
№ 4), подписано от лекаря, извършил изследването, и ЗОЛ, отразено в електронен отчет,
съдържащ назначената и извършена медикодиагностична дейност, във формат, определен
от НЗОК, подписан с електронен подпис, и
месечен отчет на лекаря специалист, резултатите се изпращат от медико-диагностичната
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;
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– 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. Данните от рецептурните бланки се
вписват в съответния амбулаторен лист съгласно приложение № 2.
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.
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 № 5; 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
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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.
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. МЗ-НЗОК
№ 7) – съставя се в два 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;

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

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 обща клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология“ (бл. МЗ-НЗОК № 12) се съставя в
три екземпляра от лекар от лечебно заведение – изпълнител на СИМП, КОЦ или БП.
ХV. „Решение на специализирана комисия по специалност“ (бл. МЗ-НЗОК № 13) за
насочване се попълва в два екземпляра от
лекар от лечебно заведение – изпълнител на
СИМП, ЦПЗ или БП.
Чл. 219. (1) Документите по чл. 218, ал. 1 се
изготвят съгласно изискванията, реквизитите
и стандарта, посочени в приложение № 2.
(2) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ осигуряват за своя сметка
формуляри на документите по чл. 218, ал. 1,
с изключение на „Рецепту рна книжка на
хронично болния“, „Рецептурна книжка на
военноинвалид/военнопострадал“ и „Рецептурна книжка на ветеран от войните“.
(3) Съществуващите документи в системата
на здравеопазването към момента на сключване на този договор се прилагат, доколкото не
противоречат на тук посочените документи.
Чл. 220. (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. МЗ-НЗОК
№ 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.
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Чл. 221. Електронните финансово-отчетни
документи се изготвят в утвърден от НЗОК
формат и се съхраняват съгласно изискванията на ЗЕДЕП.
Чл. 222. (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. 223. 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 НА НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 45,
АЛ. 2 ОТ ЗЗО
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори за
изпълнение на КДН по приложение № 6 към
чл. 1 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
Чл. 224. (1) Страна по договор с НЗОК
за изпълнение на КДН на лица с кожно-венерически заболявания по приложение № 6
към чл. 1 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
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 на наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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. 225. (1) Лечебните заведения по чл. 224
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 № 15 „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 № 16 „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 № 15,
съответно в приложение № 16, 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 № 15, съответно в приложение
№ 16, 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
медицинск и 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 № 15,
съответно в приложение № 16, 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 на наредбата по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО от 2016 г.
Чл. 226. Лечебните заведения, желаещи
да сключат договор за изпълнение на КДН
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по приложение № 6 към чл. 1 на наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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
№ 15, съответно приложение № 16 – за функционираща и изправна налична медицинска
апаратура и оборудване;
5. копие от договора по чл. 225, ал. 1,
т. 4 – за лечебните заведения, които кандидатстват за изпълнение на съответното КДН;
6. копия на документи по чл. 225, 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. 225,
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;
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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 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 съответствие с чл. 182 ЗЗ и съответните утвърдени
медицински стандарти.
Чл. 227. Лечебните заведения, сключили
договори в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2017 г., представят:
1. документи по чл. 226, 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. 226, т. 4, 10 и 11 – на
хартиен носител;
3. документ по чл. 226, т. 5 – договор по
чл. 226, ал. 1, т. 4, и документи по чл. 226,
т. 8 и 13.
Чл. 228. При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документите по
чл. 226 и 227, 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. 229. Заявления за сключване на договори с НЗОК с приложени към тях документи и декларации по чл. 226 и 227, както
и документи по чл. 228, могат да се подават
и чрез използване на услугата за електронна
препоръчана поща, а именно Система за
електронно връчване, съгласно разписаните
правила за използване на услугата, предоставена от ДАЕУ и публикувана на https://
edelivery.egov.bg.
Чл. 230. 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. 231. Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор, при условията
и по реда на глава седма.
Чл. 232. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно
заведение всички документи, приложени към
заявлението за сключване на договор.
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Раздел III
Условие и ред за оказване на медицинската
помощ по КДН по приложение № 6 към чл. 1
на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
Чл. 233. (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,
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. 234. (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. 235. Изпълнителят обявява на видно
място, достъпно за пациента, месечен график
за изпълнение на съответното КДН.
Чл. 236. (1) Видът, периодичността и честотата на дейностите по КДН са посочени
в приложение № 6 към чл. 1 на наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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. 237. За оказаната медицинска помощ
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не
се заплаща от категориите лица по чл. 37,
ал. 4 ЗЗО, както и от лицата със заболявания,
посочени в приложение № 11 „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 238. (1) Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на лица с кожновенерически заболявания се счита за завър-
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шено, когато е извършен пълният обем от
задължителни дейности съгласно приложение
№ 6 към чл. 1 на наредбата по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО 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
на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО и приложения № 16 и 17 на Наредба № 8 от 2016 г.
Раздел IV
Методики за закупуване на дейностите по
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически и
психични заболявания
Чл. 239. (1) Тази методика у реж да закупуването, респ. заплащането на КДН 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 2018 г.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от МЗ по реда на § 2 ЗБНЗОК
за 2018 г.
Чл. 240. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща на
изпълнителите на КДН за договорената и
извършената дейност за КДН, 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, наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО 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. 241. Прегледът се отчита с „Направление за комплексно диспансерно наблюдение“
(бланка МЗ-НЗОК № 10) от първото посещение на пациента, с „Амбулаторен лист за
комплексно диспансерно наблюдение“ (бланка
МЗ-НЗОК № 11) и с електронен отчет за извършената дейност на пациента, отразена в
амбулаторния лист в определен 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.
Чл. 242. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ се отчитат, като представят ежемесечно
в РЗОК фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетни документи и документите
по чл. 241, по утвърден график, до третия
работен ден на месеца, следващ отчетния.
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(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 осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби, придружена с документите по чл. 207, 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.
Чл. 243. (1) Електронните отчети по чл. 241
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. 244. При неспазване на посочения в
чл. 242, 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. 245. (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.
Чл. 246. При констатиране на фактическите грешки по чл. 243, 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. 247. (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.
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(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 уточ
няване на данните в определените срокове
в текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 248. Плащанията се извършват по
банков път, в левове, по обявена от ИМП
в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 249. (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. 250. За неверни данни, посочени в отчетите и в справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на глава двадесета и глава двадесет и първа.
Чл. 251. 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 V
Документация и документооборот на изпълнителите на КДН по приложение № 6 към
чл. 1 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
Чл. 252. Документацията, която е длъжен да води и съхранява всеки изпълнител
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на К ДН по приложение № 6 към чл. 1 на
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, включва
първични медицински документи по приложение № 2 и финансовоотчетни документи
по приложение № 4.
Чл. 253. (1) Първичните медицински документи по приложение № 2 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.
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
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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. 254. Изпълнителите на К ДН могат
да използват разпечатани образци на документите по чл. 253.
Чл. 255. (1) Финансовоотчетните документи по приложение № 4 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. 256. (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. 257. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване
на БМП, както следва:
1. по КП от приложение № 9 към чл. 1
от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, както
и приложение № 17 „К линични пътеки“;
2. по АПр от приложение № 7 към чл. 1
от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, както и
приложение № 18 „Амбулаторни процедури“;
3. по КПр от приложение № 8 към чл. 1
от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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
и чл. 2 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО,
както и приложение № 17;
5. по АПр „Предсрочно изпълнение на
дейностите по клинична пътека...“ от приложение № 11 към чл. 1 и чл. 3 от наредбата
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по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, както и приложение
№ 18;
6. по приложение № 12 към чл. 1 и чл. 4
от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО „Заболявания, за които се осигурява комплексно
лечение (осигурява се всяка една отделна
част от цялостния процес на лечение)“.
Чл. 258. (1) Договори те по ч л. 257 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 № 17, 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. 259. 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. 260. (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 № 17, 18 и 19 на съответните
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 № 17,
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 № 17, 18 и 19 на
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съответните КП, АПр и КПр, за които то
кандидатства;
6 . в л е ч е б н о т о з а в е д е н и е р а б о т и /я т
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
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 ком пет ен 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; удостоверени-
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ето 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. лечебно т о з а веден ие е о си г у ри ло
комплексно лечение по приложение № 12
на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, самостоятелно или по договор/и с друго лечебно
заведение/я, за реализиране на пълния обем
дейности по чл. 319, 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) Лечебните заведения, осъществяващи
дейности по анестезиология и интензивно
лечение от I ниво на компетентност, осигуряват минимален брой лекари (двама) със
специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“, като се допуска един от тях да
е на основен трудов договор, а изискването
за втори лекар по изключение да се осигури
от двама, сключили трудов договор за допълнителен труд по Кодекса на труда.
(4) Лечебните заведения, които не отговарят на условията по ал. 1, т. 6, могат да
сключват по изключение трудов договор за
допълнителен труд по Кодекса на труда с
лекари със специалност по „Неонатология“.
(5) Лекарите, посочени в ал. 3 и 4, не
могат да бъдат включвани в приложение
№ 1 към договора на лечебното заведение в
случай, че са в неплатен отпуск или в дълъг
платен – над 40 дни годишно.
(6) 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.
(7) 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. 261. 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. 262. (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.
Чл. 263. (1) Общопрактикуващи лекари със
специалност, различна от „Обща медицина“,
могат да сключват договор за оказване на
медицинска помощ в центрове за спешна
медицинска помощ.
(2) Общопрактикуващи лекари със специалност, различна от „Обща медицина“, могат
да сключват договор с лечебни заведения за
болнична помощ за оказване на медицинска
помощ по тази специалност.
(3) Общоп рак т ик у ва щ и лекари, кои т о
притежават специалност само „Обща медицина“, могат да сключват договор с лечебни
заведения за болнична помощ за оказване
на медицинска помощ само в отделение по
„Вътрешни болести“.
(4) Общопрактикуващите лекари по ал. 2
и 3 не се посочват в приложение № 1 към
договора на лечебното заведение с РЗОК.
Чл. 264. (1) Създава се съвместна комисия,
в която влизат равен брой представители на
БЛС и НЗОК, за срока на този НРД.
(2) Комисията наблюдава изпълнението на
договорите, сключени между изпълнителите
на болнична медицинска помощ и НЗОК по
отношение на обеми, стойности и качество,
както и получени жалби.
(3) Комисията докладва периодично за
изпълнението на договорите по а л. 2 на
управителя на НЗОК и председателя на УС
на БЛС.
(4) Комисията предлага, координира и
подпомага осъществяването на съвместни
проверки между НЗОК и БЛС на изпълнители
на болнична медицинска помощ, при които
са установени отклонения от договорените
обеми, прогнозни стойности и качество, както
и на получени жалби срещу тях.
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(5) Членовете на комисията се назначават
със заповед на управителя на НЗОК – за
представителите на НЗОК, и от председателя
на УС на БЛС – за представителите на БЛС.
(6) С решение на комисията могат да се
включват лекари по съответна специалност,
съобразно даден проблем.
(7) В срок до един месец от назначаването на членовете на комисията, последната
изготвя Правила за дейността си, които се
утвърж дават съвместно от управителя на
НЗОК и председателя на БЛС.
(8) Комисията може да дава предложения
за подобряване на качеството на медицинската помощ.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за оказване на болнична медицинска
помощ по клинични пътеки, амбулаторни
процедури и клинични процедури
Чл. 265. 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. 260, 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. 260,
ал. 1, т. 6 и ал. 2;
7. копие на договора по чл. 260, ал. 1, т. 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. 260, ал. 1, т. 10 и 11;
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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
№ 20 „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 ара ц и я по п ри ложен ие № 2 0
„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;
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
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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. 260,
ал. 1, т. 14.
Чл. 266. (1) Лечебните заведения, сключили договор/допълнително споразумение с
НЗОК за оказване на БМП в съответствие
с НРД за медицинските дейности за 2017 г.,
представят:
1. документи по чл. 265, 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. 265, т. 7, 12, 17, 18,
19 и 20;
3. декларации по чл. 265, т. 10, 11, 13 и 14.
(2) При прилагане на ал. 1 управителят
на НЗОК и председателят на УС на БЛС
издават указание.
Чл. 267. 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. 268. При наличие на сключен договор
изпълнителят на БМП е длъжен:
1. при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл. 265
и 266, 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. 265, 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;
4. при всяко изтичане на срока на валидност на документа по чл. 265, т. 12 да
предоставя в РЗОК актуален сертификат в
срок до 14 работни дни от издаването му.
Чл. 269. Заявления за сключване на договори с НЗОК с приложени към тях документи и декларации по чл. 265 – 266, както
и документи по чл. 268 могат да се подават
и чрез използване на услугата за електронна
препоръчана поща, а именно Системата за
електронно връчване, съгласно разписаните
правила за използване на услугата, предоставена от ДАЕУ и публикувана на https://
edelivery.egov.bg.
Чл. 270. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечеб-
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но заведение всички документи, приложени
към заявлението за сключване на договор.
Чл. 271. 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. 272. (1) За да бъде хоспитализиран/
приет 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/лечение, 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/приема, 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/лечение 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 осигуряване, по които Република България е страна, 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. 273. (1) На основание чл. 50 от ЗЗО
при всяко ползване на болнична медицинска помощ осигурените лица са длъжни да
представят документ, удостоверяващ самоличността им съгласно Закона за българските
лични документи.
(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.
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(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, в
животозастрашаващо състояние и документ
по ал. 1 – 4 не може да бъде представен, същият се представя до момента на напускане
на лечебното заведение.
(6) Лечебното заведение – изпълнител на
БМП, събира данните от документа за самоличност по ал. 1 и 4, както и информация
за датата и часа на постъпване и на напускане на лечебното заведение – изпълнител
на БМП, в клиентската част на информационна система на НЗОК „Регистрационна
система на събития по хоспитализация и
дехоспитализация“. Данните от документите с машинночитаема зона се събират чрез
електронен четец, а тези от документите без
машинночитаема зона се въвеждат ръчно.
(7) При оказване на БМП на малолетно
лице, лечебното заведение – изпълнител на
БМП, събира в клиентската част на информационната система по ал. 6 трите имена
и единния гра ж дански номер на лицето,
както и данните от документа по ал. 1 на
лицето, което може да изразява информирано
съгласие за осъществяване на медицински
дейности, съгласно изискванията на ЗЗ.
(8) Информационната система по ал. 6 на
база събраните от лечебното заведение – изпълнител на БМП, данни за всяко лице,
генерира елек т ронен док у мент, който се
подписва от упълномощено от изпълнителя
на БМП лице чрез валидно удостоверение за
квалифициран електронен подпис по смисъла
на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕП. Удостоверението
следва да бъде издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги и да съдържа ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския
регистър/код по БУЛСТАТ, наименование
на лечебното заведение, ЕГН/ЛНЧ и трите
имена на упълномощеното лице.
(9) Лечебното заведение – изпълнител на
БМП, незабавно изпраща чрез клиентската
част на информационната система по ал. 6
електронния документ по ал. 8 в сървърната част на системата, разположена в ЦУ
на НЗОК.
(10) Национа лната здравноосиг у рителна каса изготвя и публикува на интернет
страницата си инструкции за ползване на
клиентската част на информационната система по ал. 6.
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Чл. 274. (1) Изпълнителят на БМП предоставя на РЗОК и обявява на дост ъпно
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.
(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. 4 ЗЗО, както и от
лицата със заболявания, посочени в приложение № 11 „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. 275. (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. да спазва условията за управление на
плановия прием;
4. да съобразява приема на пациенти по
договора с НЗОК с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой и вид
болнични легла, посочени в договора на
лечебното заведение, с които ще се осигури
изпълнението му.
(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. 276. Районната здравноосигурителна
каса и съответните поделения по общини:
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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. 277. Изпълнителят на БМП в процеса на диагностика, лечение и обслужване
на пациента прилага утвърдени начини на
действие, съобразени с указанията за клинично поведение в КП, АПр и КПр.
Чл. 278. (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. 279. (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
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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. 280. (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.
(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. 281. 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. 282. (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. 319.
Чл. 283. (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
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№ 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 извършения 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. 284. (1) При планов прием приемащото
лечебно заведение вписва ЗОЛ и издаденото
му „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7) в амбулаторни я ж у рна л в ДК Б на
болницата.
(2) При наличието на индикации за хоспитализация, регламентирани в КП, приемащият лекар в ДКБ на болницата осъществява
или планува приема на ЗОЛ.
Чл. 285. (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.
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(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, но
ако няма, приемащото лечебно заведение не
може да ги изисква. Приемащото лечебно
заведение може да зачете тези изследвания,
както и да ги използва при отчитане на
К П като част от диагностично-лечебни я
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 подълга (но не повече от 30 дни или по-дълга
от посочения в алгоритъма на съответната
К П) п реди датата на хоспи та л иза ц и я, в
зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар. Изключение от
последното се прави за МДИ по КП/АПр
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. 286. 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 -
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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 обективни критерии
за заболяването, диагностично доказани и
аргументиращи необходимостта от хоспитализация;
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. 287. (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
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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 – наименование.
3. придружаващи заболявания с изписано
наименование на диагнозата с код по МКБ 10;
4. анамнеза;
5. обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус;
6. параклинични изследвания;
7. консултативни прегледи;
8. терапевтична схема;
9. задължително вписване на използваните
в хода на лечението на ЗОЛ лекарства, които
НЗОК заплаща извън цената на КП и АПр
(вид, доза – еднократна и/или дневна, продължителност курс на лечение), назначени
от лекуващия лекар и/или лекар-консултант;
10. ход на заболяването;
11. настъпили усложнения;
12. проведени инвазивни диагностични и
терапевтични процедури;
13. дата на оперативната интервенция с
оперативна диагноза;
14. извадка от оперативния протокол – вид
анестезия, находка, извършена интервенция;
15. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията;
16. статус при изписването;
17. изход от заболяването;
18. препоръки за хигиенно-диетичен режим
след изписването и назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки
за такова;
19. необходимост от контролни прегледи
в болницата след изписването;
20. препоръки към ОПЛ на пациента;
21. описание на съпровождащите епикризата изследвания и други документи за
служебно ползване;
22. 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;
23. 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.
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(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. 288. (1) К линичното проследяване
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
лечебно-диагностичния процес за запознаване и не е част от медицинско-финансовата
документация;
3. декларация за информирано съгласие от
страна на пациента по отношение провежданите процедури в хода на лечебно-диагностичния процес – изготвя се от изпълнителя
на БМП и се прикрепва към ИЗ на пациента,
като става неразделна част от него;
4. документ „Физиопроцедурна 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.
Чл. 289. 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; дан-
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ните 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
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,
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име на пациента и собственоръчно положено име и подпис от специалиста, разчел
изследването;
11. вси ч к и и звършен 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 изго 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 съдържа
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 (осигурени от
изпълнителя на БМП) и температурен и/
или реанимационен лист на пациента и в
ИЗ; в епикризата се отразява информация
за проведеното лекарствено лечение;
16. 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 и се съхранява в РЗОК;
17. превеждането към друго лечебно заведение се документира в ИЗ, в част III на
„Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК
№ 7) и в епикризата, съдържаща причините
за превеждане;
18. превеждането към друга структура в
същото лечебно заведение се документира
в ИЗ и в етапна епикриза;
19. 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;
20. в случай че пациентът се изписва с
диагноза за заболяване, включено в Наредба
№ 8 от 2016 г., същият се насочва за диспансерно наблюдение.
Чл. 290. (1) Изпълнителят на КП по приложение № 17 „К линични пътеки“ задължително сключва договор и за изпълнение на
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АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите
по КП...“ по приложение № 18.
(2) Алинея първа не се прилага за изпълнителят на БП, сключващ договор само за
КП, които не могат да бъдат приключени
като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП…“ по приложение № 18.
Условия и ред за извършване на амбулаторни
процедури
Чл. 291. (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. 319.
Чл. 292. Лечебните заведения попълват
документ № 2 „Предоперативна анестезиологична консултация“, който е задължителен за
всяка АПр с оперативна дейност, извършена
с обща или регионална анестезия. Този документ се прикрепва към ИЗ и е неразделна
част от същата.
Чл. 293. (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
п р оцед у ри/а мбулат орн и п р оцед у ри“ (бл.
МЗ-НЗОК № 8А).
Чл. 294. (1) За АПр № 1 направлението по
чл. 293, 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. 293, ал. 1 се издава еднократно за месеца,
като в същото се отразява броят дни.
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Чл. 295. (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,
име и положен собственоръчен 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. 296. (1) За АПр № 6 направлението по
чл. 293, 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.
Чл. 297. (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. 298. За АПр № 8 направлението по
чл. 293, 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
противотуморна терапия и перорална химиотерапия.
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Чл. 299. (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. 300. (1) Амбулаторни процедури № 16
и 17, за които в наредбата по чл. 45, ал. 2 от
ЗЗО 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. 293, ал. 3 се издава еднократно
за месеца, като в същото се отразяват всички
проведени процедури.
Чл. 301. (1) За АПр № 25 направлението
по чл. 293, 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. 293,
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 АПр № 27 направлението по чл. 293,
ал. 1 се издава еднократно за месеца, като
в същото се отразяват не повече от две
процедури.
(4) За АПр № 29 направлението по чл. 293,
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. 293,
ал. 1 се издава не повече от два пъти годишно.
Чл. 302. (1) С направлението по чл. 293,
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. 303. А мбулаторна процед у ра № 38
приключва с „Решение на специализирана комисия по специалност“ (бл. МЗ-НЗОК № 13)
по специалности за пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на чл. 78, ал. 2 от 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. 304. Амбулаторна процедура № 39 се
предоставя на ЗОЛ до 4 пъти годишно при
извършени до 4 клинични прегледа.
Чл. 305. Амбулаторни процедури № 40 и
41 се предоставят на ЗОЛ до 3 пъти годишно при извършени до 3 клинични прегледа.
Чл. 306. Амбулаторна процедура № 42 се
предоставя на ЗОЛ до 4 пъти годишно при
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извършени до 4 клинични прегледа, но не
по-малко от 2 през период от 3 месеца.
Чл. 307. (1) Амбулаторни процедури по
приложение № 18, за които в наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО не е предвидена възможност за повтаряне на процедурата в съответствие с утвърдена схема, се извършват
не повече от веднъж месечно, в зависимост
от диаг ност и чно -лечебни я а лгори т ъм 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. 293.
Чл. 308. А мбулаторни те процед у ри се
извършват в съответствие с алгоритмите по
приложение № 18 и се отразяват в посочените
в тези алгоритми документи.
Чл. 309. (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 № 17.
(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 съгласно 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 № 17.
Услови я и ред за извършване на клинични
процедури
Чл. 310. (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.
Ч л. 311. (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. МЗ-НЗОК № 8) от лекар от лечебно
заведение – изпълнител на същата.
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(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.
Ч л. 312. (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 № 17.
(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 отпадане необходимостта от механична вентилация или от
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. 313. (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. 314. Процедурите по чл. 311, ал. 1,
чл. 312, ал. 1 и чл. 313, ал. 1 се извършват в
съответствие с алгоритмите по приложение
№ 19 и се отразяват в посочените в тези
алгоритми документи.
Условия и ред за извършване на клинична пътека
„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия
след проведена амбулаторна процедура“
Чл. 315. 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

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

№ 5, 30, 31 и 38, се установи от медицински
специа лист необходимост от наблюдение
на пациента в стационарни условия с цел
предотвратяване 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 № 17, но за период не по-дълъг
от 48 часа.
Чл. 316. (1) В слу чаите по чл. 315 изпълнителят на АПр привежда пациента от
АПр по КП към същото или друго лечебно
заведение, изпълняващо КП „Наблюдение
до 4 8 час а в с т а ц ионарн и ус лови я с лед
проведена амбулаторна процедура“ по приложение № 17, 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 № 17.
Чл. 317. Клинична пътека „Наблюдение до
48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“ по приложение
№ 17 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. 318. (1) К линична 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.
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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. 319. (1) Комплексно лечение на заболяванията по приложение № 11 „Заболявания,
за които се осигурява комплексно лечение
(осигурява се всяка една отделна част от
цялостния процес на лечение)“ към чл. 1
и 4 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО 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 наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
Чл. 320. 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. 321. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договор за изпълнение
на АПр № 5 по чл. 319, 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.
(4) Договор за отделни дейности по чл. 319,
ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ могат да склю-
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чат лечебни заведения, които представят
договор/договори с лечебни заведения или
техни обединения, чрез които се реализират
в пълен обем дейностите по чл. 319, 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. 322. 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 наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО, 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. 323. (1) Лекарствените продукти по
чл. 322 се предписват от изпълнителите на
съответната КП и АПр при условията и по
реда на глава трета, раздел V от Наредба
№ 4 от 2009 г. и се отпускат при условията
и по реда на глава четвърта, раздел V от
Наредба № 4 от 2009 г.
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(2) Лекарствените продукти за перорална
прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия за домашно лечение по
чл. 322 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. 324. Лечебното заведение, което оказва
медицинска помощ по КП и АПр от областта на онкологията и хематологията, следва
да разполага на територията си с аптека,
която трябва да има лиценз – „Аптека за
задоволяване нуждите на лечебно заведение
по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ за лекарствени
продукти, вк лючително и приготвяни по
маг ист ра лна и фармакопейна рецеп т у ра,
на лекарствени форми за очи и разтвори за
парентерално приложение и хранене“, за лекарствените продукти, които НЗОК заплаща
извън цената на КП и/или АПр.
Чл. 325. (1) Лекарствените продукти по
чл. 322 се предписват от комисиите по чл. 30г,
ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г.
(2) В протоколите на комисиите по ал. 1
се вписват задължително всички реквизити
от приложения № 8б и 8г от чл. 30г, ал. 3
от Наредба № 4 от 2009 г.
(3) Протоколите на комисиите по ал. 1
се предоставят на НЗОК/РЗОК в електронен формат при започване или промяна на
лекарственото лечение.
(4) Районната здравноосигурителна каса
задължително преди заплащане на лекарствените продукти прави проверка за коректността на протоколите на комисиите,
както и за съответствието на същите за
всеки отделен случай.
Чл. 326. За определени лекарствени продукти по чл. 322, за които в ПЛС е посочено,
че са включени със задължения за проследяване за ефекта на терапията по чл. 31а от
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените прод у к ти, протоколите се
издават от комисиите по чл. 325, ал. 1 от
посочени в ПЛС лечебни заведения – университетски болници и лечебните заведения
по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ.
Чл. 327. (1) Прот ивот у морни те лекар ствени продукти, осигу ряващи основното
лечение при злокачествени солидни тумори
и хематологични заболявания, се прилагат
по назначените схеми, като пациентите се
приемат във времеви график, който гарантира
най-малък излишък на формите за инфузия.
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Този график се утвърждава от завеждащия
клиниката/отделението, където се осъществява терапията с инфузиционни противотуморни лекарствени продукти.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса задължително преди заплащане на лекарствените продукти по ал. 1 прави проверка
за коректността на отчитането в ежедневните
файлове, които съдържат информация за индивидуалните дози приложени на пациентите
и информация за остатъчните количества.
Чл. 328. В случаите, в които отчетеното
за календарен месец количество лекарствен
продукт на пациент надвишава определеното
количество, изчислено на база максимална
месечна доза за средностатистически ръст
и тегло (за мъже – 175 см, за жени – 163 см;
средно тегло за мъже – 81 кг, за жени – 67 кг)
и средностатистическа телесна повърхност
(за мъже – 1,98 м 2 , за жени – 1,74 м 2), заплащането на лекарствените продукти за
съответния отчетен месец на изпълнителите
на БМП се извършва след проверка от контролните органи.
Раздел V
Критерии за качество и достъпност на болнична медицинска помощ
Чл. 329. (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. 330. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО
при условията и по реда на НРД, определена
като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК,
съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.
(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
1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на
този НРД и подлежат на заплащане през
2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г.
(4) Цените и обемите в настоящия раздел
подлежат на промяна по реда на чл. 334.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности по клинични пътеки
Чл. 331. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят закупуването
на следните обеми за дейностите по КП,
посочени по приложение № 9 към чл. 1 от
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, по цени,
както следва:
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1

2
Клинични пътеки

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи
при бременност с реализиран риск

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004

Преждевременно прекъсване на бременността

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 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
004.1

С Т Р. 1 2 9
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4

1 398 349
22 827

400

3 687

800

273

150

5 537

170

690

280

005

Раждане

34 175

700

006

Грижи за здраво новородено дете

24 625

200

8 919

800

3 432

1 200

2 303

900

2 247

1 300

007
008
009
010

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен
на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен
на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа
степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора
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 недостатъчност, 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 приложе015.2
ние на сърфактант, независимо от теглото
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър ми016
окарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
013

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

018

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична 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
025
026

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

513

3 600

1 236

1 200

543

2 000

429

3 200

170

3 300

628

5 600

6 408

350

12 741

750

63

1 320

2 524

550

304

1 100

6 170

3 318

784

3 318

4

3 318

35

3 600

4

370

14 453

900

11 106

3 430
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027
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Номенклатура
2

031

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
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

032

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

034

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

028
029
030

035
036
037
038
039
040
040.1
040.2
041
041.1
041.2
042
042.1
042.2
043
044

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: средно тежък 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
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Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
78

2 750

5 853

4 540

65 916

520

339

1 300

209

4 950

2 196

462

23 270

435

260

700

17

750

3 645

700

203

2 600

10 250

550

38 600

580

5 712

550

2 405

650

1 350

400

9 361

500

8 231

780

47

1 200

1 786

280

2 200

800

16 235

650

41

1 200

245

1 540

43 366

700

048

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

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

16 625

570

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

35 603

730

051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

045
046
047

054

296

3 000

2 083

850

195

1 000

86

5 500
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Номенклатура

1

061

2
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
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 централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
Диагностика и лечение на мултипленна склероза

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

063

Лечение на епилептичен статус

064

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

055

С Т Р. 1 3 1
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
2

10 000

56 854

500

1 572

2 000

376

700

2 077

550

180

480

1 357

650

5 073

400

585

600

064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

242

500

064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

4

657

065

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

2

5 000

066

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

068

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
гастроинтестиналния тракт
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

056
057
058
059
060

069
070
071

075

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

077

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

078

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

072
073
074

7

7 000

525

231

16 157

600

14 246

850

1 921

1 200

9 790

605

10 334

600

7 025

1 500

26 776

920

7 165

1 100

10 022

700

2

400

078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

26 437

660

078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

718

610

2 372

341

1 568

500

599

650

218

450

33

450

3 399

630

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
080.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево081
фосфорната обмяна
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната об081.1
мяна при лица над 18 години
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната об081.2
мяна при лица под 18 години
082
Диагностика на лица с метаболитни нарушения

С Т Р.
Код
1
083

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
2
Лечение на лица с метаболитни нарушения

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични
085
и вторични при системни заболявания – новооткрити
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
086
първични и вторични при системни заболявания
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
086.1
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
086.2
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
087
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

БРОЙ 28
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
563

630

21 322

500

1 320

950

6 452

950

172

1 050

087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

2 042

900

087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

24

1 050

088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

3 500

400

088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

100

400

089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

3 257

500

089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

162

580

088

089

090

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

14 933

750

090.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

723

770

4 923

500

203

770

4 437

500

1 233

550

532

400

232

434

8

250

13 747

620

294

520

2 020

1 100

505

1 277

091

Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

093

100

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем
Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести
с диаричен синдром
Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102

Диагностика и лечение на паразитози

49

457

103

14

457

3 316

500

105

Диагностика и лечение на покривни инфекции
Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1

1 000

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години

3 167

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

2 711

550

3 610

750

1

2 200

094
095
096
097
098
099

104

БРОЙ 28
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на
109
Лайел)
110
Лечение на доказани първични имунодефицити
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската
111
възраст
112
Диагностика и лечение на муковисцидоза
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в рав113
новесието от периферен и централен тип
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пе113.1
риферен и централен тип (диагностична)
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пе113.2
риферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115

129

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 є

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131
132

116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

133
134
135
136
137

С Т Р. 1 3 3
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
7

1 650

41

2 163

2 724

250

53

1 200

177

200

13 712

400

1 611

2 200

310

2 500

1 295

10 100

24

10 100

39

18 000

1 593

13 500

527

14 500

597

3 450

31

4 500

4 444

3 500

3 994

1 919

335

1 709

1 435

1 100

5 381

520

2

330

339

400

3 395

300

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

869

410

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

355

1 000

10 324

273

3 481

249

2 030

700

1 133

2 950

5 053

1 500

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
със среден обем и сложност
Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

138

БРОЙ 28
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
8 821

650

2 990

450

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на
пикочния мехур
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

1 264

150

3 352

1 000

22

4 000

2 097

1 100

503

1 100

145

Трансуретрална простатектомия
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на
простатната жлеза и нейните усложнения
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

13 363

774

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

281

2 500

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

8 688

600

148

388

2 600

737

1 160

150

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

97

612

151

Реконструктивни операции в урологията

349

1 000

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

155

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

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

157

Радикална простатектомия

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1 619

700

160

Нерадикално отстраняване на матката

3 949

1 100

161

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

786

1 100

4 710

770

17 378

330

995

806

7 180

460

70

650

737

2 200

250

8 000

78

1 500

8

6 800

1 704

2 800

20

3 100

154

1 780

139
140
141
142
143
144

149

154

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

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

10 664

520

310

1 000

2 522

2 300

1 047

950

140

3 200

349

2 800

16 625

550

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

Код

Номенклатура

1

179

2
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
Оперативни процедури върху апендикс

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

181
182
183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

3 200

950

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 133

2 300

187

Оперативни процедури върху черен дроб

188

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

174
175

176
177
178

189
190
191

Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
17

1 780

6 833

2 600

92

2 650

1 802

1 100

24

1 150

2 629

650

193

650

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

10 125

500

Оперативни процедури при хернии

10 591

650

191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

2 432

700

675

1 150

928

3 350

82

1 450

566

4 950

41

1 820

111

1 000

7

1 500

4 887

1 200

191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктив192
ни операции
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4
193
N 0-2 M0-1
194
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

2 794

1 300

2 820

300

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 949

2 200

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

127

1 500

Консервативно лечение при остри коремни заболявания
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и
198
костни тъкани
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени
199
новообразувания
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

15 618

750

4 204

2 200

2 945

550

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след до200
брокачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици
от травми и изгаряния
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям
201
и много голям обем и сложност
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със сре202
ден обем и сложност
203
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

4 801

305

90

800

589

1 000

891

800

51

1 500

197

С Т Р.
Код
1

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
2

БРОЙ 28
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

316

3 400

205

284

1 330

1 940

3 900

207

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

628

2 300

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

8 226

400

209

Хирургично лечение при травма на главата
Периферни и черепномозъчни 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
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
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и
долния крайник
Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става
Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на
таза, горни и долни крайници
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

634

1 052

1 447

800

1 574

2 450

1 818

1 819

1 246

2 700

246

3 300

1 453

1 650

1 326

550

12 423

2 050

1 018

4 700

230

5 350

206

210
211
212
213

214

215
216
217
217.1
217.2
217.3
218
219

222

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

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

224

228

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и
сложност
Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и
сложност
Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

230
231

220
221

225
226
227

232
233

6 746

1 257

11 761

910

7 175

1 000

1 155

1 326

8 525

460

378

720

20

1 200

425

1 000

609

705

6 683

863

4 035

500

3 274

300

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

115

900

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и
до 3 % при деца
Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

591

803

121

500

1 816

3 030

БРОЙ 28
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

1

2
Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърх234
ност, 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 на
239
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
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 заболявания, възникнали в детска възраст
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
Брахитерапия с ниски активности
Конвенционална телегаматерапия
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити
източници
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибернож
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда
и след сърдечни интервенции
Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

245
246
247
248
249
250
250.1
250.2
251
251.1
251.2
252
252.1
252.2
253
254
255
256
257

С Т Р. 1 3 7
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
107

9 000

221

500

1 654

1 700

1 153

950

61

7 000

100

10 000

52 313

470

20 696

400

1 724

600

6 697

850

6 989

665

13 015

570

1 167

1 000

2 287
126
282

665
327
640

508

1 100

3 869

1 850

2 052

3 700

1 629

2 700

2 500

5 400

423

4 500

30

9 000

12 899

65

7 615

50

1 149

50

5 972

54

53

100

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания
и спинална мускулна атрофия
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна
система
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен
апарат
Речева рехабилитация след ларингектомия
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна
процедура

258
259
260
261
262
263
264
265
266
999

БРОЙ 28
Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4
3 300

40

1 700

40

31 006

60

59

400

8 705

482

26 425

330

604

482

59 639

330

49

285

784

120

(2) Обемите за КП № 253 – 260 са в брой леглодни, като цената е за 1 леглоден.
(3) За случай по КП, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП...“ по
приложение № 11 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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 изпълнение на дейностите по КП...“ по приложение № 11 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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. 332. Националната здравноосигурителна каса през 2018 г. закупува договорените с БЛС
обеми за дейностите по КПр по приложение № 8 към чл. 1 наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
по цени, както следва:
Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Клинични процедури

146 337

01

Диализно лечение при остри състояния

02

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

6 505

144

920

100

03

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

86 179

426

04

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

52 733

155

Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности по амбулаторни процедури
Чл. 333. Националната здравноосигурителна каса през 2018 г. закупува договорените с БЛС
обеми за дейностите по АПр по приложение № 7 към чл. 1 наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
по цени, както следва:
Код

Номенклатура

1

2

Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4

Амбулаторни процедури

758 165

01

Хрониохемодиализа

372 862

144

02

Перитонеална диализа с апарат

11 427

130

03

Перитонеална диализа без апарат
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и
химиотерапия

23 612

93

462

182

04

БРОЙ 28
Код

ДЪРЖАВЕН
Номенклатура

1
05

ВЕСТНИК

2

Обем (бр.) Цена (лв.)
3

4

61 510

50

58 933

150

70 433

130

1 708

250

2

45

2

160

2 265

91

6 104

266

1 096

154

776

210

66

150

1 075

32

698

26

4 556

250

25 828

380

1 246

390

9 649

150

22

Хирургично лечение на глаукома
Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и
сложност
Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

7 042

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

2 471

256

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2

144

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

80

58

26

Амбулаторни хирургични процедури

7 270

90

27

Специфични изследвания при хематологични заболявания

2 284

250

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

32

Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

34
35

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
Системнолекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания
и при вродени хематологични заболявания
Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение
с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза
Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна
вентилация
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

С Т Р. 1 3 9

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната
жлеза
Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на
хипофизата и надбъбрека
Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
Диагностика и лечение на еритродермии
Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
Оперативно отстраняване на катаракта

2

25

796

100

2

24

35

50

1 109

50

661

12

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

1 190

120

8 282

70

9 021

2 000

3 355

350

51 883

22

39

Сцинтиграфски изследвания
Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ)
(РЕТ/СТ)
Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер
Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на чл. 78, т. 2 от ЗЗО
Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит

11

150

40

Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза

2

90

41

Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи
възпалителни полиартропатии и спондилопатии

2

90

8 355

90

36
37
38

42

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

Чл. 334. (1) В съответствие с чл. 55а от
ЗЗО НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в рамките на договорените обеми по чл. 331, 332 и 333, както и
в съответствие с бюджета на НЗОК за 2018 г.
(2) В изпълнение на чл. 4, ал. 5 от ЗБНЗОК
за 2018 г. представителите по чл. 54, ал. 1
от ЗЗО извършват наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както
и текущо – за изпълнението на бюджета на
НЗОК за здравноосигурителни плащания към
30.06.2018 г., 30.09.2018 г., 31.12.2018 г. и към
31.03.2019 г. по месеците на извършване на
дейността. След 30.06.2018 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 медицински
дейности в БМП спрямо месечното разпределение на бюджета за съответния отчетен/
прогнозен период по ал. 2, надхвърлящ с
повече от 3 на сто с натрупване определените параметри в месечното разпределение
на бюджета за БМП за съответния отчетен/
прогнозен период по ал. 2, НС на НЗОК и
УС на БЛС преминават към договаряне на
коригирани цени в рамките на оставащите
средства в рамките на 2018 г. в срок до 15-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
медицински дейности в БМП към 31 декември
2018 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.
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(8) Надзорният съвет на НЗОК може да
одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделните видове
дейност в случай на отклонение от параметрите по чл. 331 – 333 в рамките на средствата
по бюджета на НЗОК на годишна база, след
становище на БЛС в срок до 7 календарни
дни след постъпване на искането от НЗОК.
(9) 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. 331 – 333, водещо до преразход на средствата по здравноосигурителните плащания.
(10) В хода на изпълнение на НРД в резултат
на анализа по ал. 2 от 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. 335. Методиката на образуване на
стойностите, за които НЗОК през 2018 г. има
финансов капацитет да закупи дейностите по
пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 от
ЗЗО, се състои от следните последователни
етапи:
1. Дефиниране на обхвата на медицинската помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО,
заплащан от съответния вид здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2018 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 2018 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид
през 2015 – 2017 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
от ЗЗО за 2018 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;
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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 2018 г.
4. Определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните обеми по т. 3 по действащите
през 2017 г. цени и експертно становище от
националните консултанти и бордовете по
специалности за цените за нови (незаплащани
през предходните години) дейности по пакета
за 2018 г.
5. Формиране на стойности, за които НЗОК
има финансов капацитет да закупи обемите
дейности по т. 3, подлежащи на заплащане
през 2018 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 2018 г.
чрез прилагане на:
а) еднакви коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2017 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 2017 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. 336. (1) Тази методика урежда закупуването на дейностите за БМП за:
1. задължително здравноосигурени в НЗОК
лица съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЗО с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. здравнонеосигурени лица съгласно § 2,
ал. 1 от ЗБНЗОК за 2018 г.:
а) за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1,
т. 2 от 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 здравноосигури-
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телния процес съгласно § 9, ал. 1 от ЗБНЗОК
за 2018 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.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването по реда на § 2 от ЗБНЗОК за 2018 г.
(3) Заплащането по ал. 1, т. 3 се извършва
чрез целеви средства от Агенцията за социално подпомагане по реда на § 9, ал. 3 от
ЗБНЗОК за 2018 г.
Чл. 337. (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
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, 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. 322,
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. 322,
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
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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,
предоставени на пациентите по време на
тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
4. лекарствени продукти по чл. 322.
(2) Лекарствените продукти по чл. 322 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. 338. 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. 339. Заплащането по чл. 338 се извършва в левове по цени и обеми, определени по
раздел VI.
Чл. 340. (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 здравноосигу рителна
каса заплаща за срока на действие на този
НРД една хоспитализация на ЗОЛ, 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. 341. (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;
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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.;
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. 342. (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;
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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.
(3) Пациент ът, премина л по К П, има
право на контролните прегледи по чл. 337,
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. 337, ал. 1, т. 1, буква „г“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ – бланка МЗНЗОК № 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
дейност и“ – 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. 343. 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. 344. (1) В случай на хоспитализация по
КП/АПр/КПр и необходимост от провеждане
на КП/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;
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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;
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/
АПр 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.
(4) В случай на хоспитализация по определена КП и необходимост от провеждане
на КПр № 3 и/или 4 в рамките на същия
болничен престой дехоспитализацията може
да се осъществи при неизпълнен минимален
болничен престой и изпълнени критерии за
дехоспитализация, но не по-малко от два дни
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след приключване на КПр. В този случай минималният болничен престой по съответната
КП се счита за изпълнен.
(5) В случай на хоспитализация на пациент
по КП № 17, 18, 25, 26 и 28, за който в рамките
на същия отчетен период настъпят индикации
за хоспитализация по терапевтичните КП
№ 16, 29 и 33 в същото лечебно заведение,
НЗОК заплаща само инвазивните КП № 17 (с
изключение на случаите на периферни съдови
заболявания), 18, 25, 26 и 28.
(6) Заплащането на КПр № 3 и 4 се извършва
съобразно използваемостта на интанзивните
легла в клиниките и отделенията за анестезиология, реанимация и интензивно лечение
в лечебното заведение.
(7) При наличие на решут при остър вирусен
хепатит А и Е (стойности на АЛАТ ≥ 1000 МЕ
или общ билирубин над 250 мкмол/л) се допуска повторна хоспитализация в рамките на
един отчетен период, но не по-вече от 5 % от
общия брой за същото лечебно заведение и
за същия отчетен период.
(8) При наличие на решут при остър вирусен
хепатит В в рамките на един месец е възможна
повторна хоспитализация в същия отчетен
период (стойности на АЛАТ ≥ 1000 МЕ), но
не по-вече от 5 % от общия брой за същото
лечебно заведение и за същия отчетен период.
(9) Въвежда се разрешителен режим в РЗОК
за извършване на дейности по КП № 251.2,
252.1, 252.2 и АПр № 36.
Чл. 345. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП
за 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. 336, ал. 1, т. 2 и 3;
3. спазени са индикациите за хоспитализация и диагностично-лечебния алгоритъм, поставена 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
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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. 273;
7. спазени са условията на чл. 275, ал. 1,
т. 4 – изпълнителят не може да отчете за заплащане случаи по КП, надвишаващи 100 %
използваемостта на леглата в лечебното заведение; изключения се допускат в случаите
на възникване на бедствие и при обявяване
на извънредна епидемична обстановка в съответствие с условията по Наредба № 49 от
2010 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки отделен случай приложеното количество
лекарствено вещество/доза в съответните
мерни единици съгласно решенията на комисиите по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от
2009 г. на противотуморните 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, както и 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 здравноосигурителна 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. 346. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на
БМП за 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. 336, ал. 1, т. 2 и 3;
3. спазени са условията за завършена АПр
и КПр;
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4. извършената дейност по АПр и КПр
е отчетена при условията и по реда на тази
методика;
5. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 273;
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай приложеното количество лекарствено вещество/доза в съответните мерни
единици съгласно решенията на комисиите
по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г.
на противотуморните лекарствени продукти,
осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични
заболявания по АПр № 6, както и 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. 347. (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
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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, която
заплаща след извършване на проверка.
Чл. 348. (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. 349. 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. 350. (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 здравноосигу рителна
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,
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но неизвършена и недокументирана задължителна процедура към момента на извършване
на проверката в лечебното заведение по време
на хоспитализация.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща дейности, лекарствени продукти и/или медицински изделия, които не
са били включени в ежедневно подаваната
по електронен път информация по чл. 352 за
съответния отчетен период.
(6) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща дейности, лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти, хоспитализирани по повод провеждано клинично
изпитване. За пациенти, хоспитализирани
по повод провеждано клинични изпитване,
координиращият главен изследовател своевременно предоставя на съответната РЗОК
единен граждански номер на същите.
(7) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща КП, АПр и КПр в случаите, при които изпълнителят не е изпълнил
изискванията на чл. 273.
(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. 351. Националната здравноосигурителна каса заплаща вложените медицински
изделия по чл. 337, 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. 352. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, ежедневно подават файлове по електронен път в утвърдени от НЗОК
формати за оказаната за денонощие дейност,
включена в предмета на договора, през интернет портала на НЗОК или чрез web услуга.
(2) Файловете по ал. 1 съдържат:
1. информация за хоспитализираните и дехоспитализираните пациенти по съответните
КП, включваща:

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

а) извършените дейности съгласно ДЛА на
съответната КП;
б) вложените медицински изделия и приложените лекарствени продукти, които се
заплащат извън цената на съответните КП;
в) уточнена основна диагноза след резултати
от хистологични, цитогенетични, молекулярно-цитогенетични изследвания, ензимен и/или
ДНК анализ, изследвания, които определят
окончателната диагноза на пациента;
г) информация от решения на клиничните
комисии по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от
2009 г.;
д) данните от епикризата;
2. информация за започната, извършена и
завършена дейност по АПр/КПр на пациенти,
включваща:
а) извършените дейности съгласно ДЛА на
съответната АПр/КПр;
б) вложените медицински изделия и приложените лекарствени продукти, които се
заплащат извън цената на съответните АПр;
в) информация от решения на клиничните
комисии по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от
2009 г.
(3) Файловете по ал. 1 се подписват от
изпълнителите на БМП с усъвършенстван
електронен подпис (УЕП) по смисъла на
чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП.
(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 подава най-късно до 17,00 ч. на
първия работен ден, следващ деня на извършване на дейността.
(6) При констатиране на грешки в подадената информация, свързани с регистрационни
данни, номенклатури и договорена дейност,
изпълнителят на БМП получава автоматична
нотификация от информационната система на
НЗОК и подаденият файл не се обработва от
НЗОК до получаване на нов 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. подадена 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.
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(8) Файл с коригирани данни се приема
най-късно до 10,00 ч. на втория работен ден,
следващ деня на извършване на дейността.
Въвеждане на други грешни данни във файла от изпълнителя на болнична помощ не е
повод за корекция на данните.
(9) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща за дейност, която не е подадена
в ежедневните файлове и не е приета от информационната система на НЗОК в сроковете
по ал. 5 и 8.
(10) Ежедневно подадената по електронен
път информация се обработва в информационната система на НЗОК. След окончателната
обработка за календарен месец в срок до
15,00 ч. на седмия работен ден, следващ отчетния месец, РЗОК изпраща по електронен
път на изпълнителя на БМП месечно известие, съдържащо одобрената и 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 УЕП
съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП.
(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 от 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 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за 2018 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. лекарственият продукт, приложен при
лечението на лице по КП/АПр, не е от видовете лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК и посочени в чл. 345, ал. 2 и 3 или в
чл. 346, ал. 2 и 3;
4. медицинското изделие, вложено при
лечението на лице по КП, не е от видовете
медицински изделия, заплащани от НЗОК
извън цената на КП/АПр по чл. 337, ал. 3;
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5. наличие на основание за незаплащане,
установено в чл. 341 и 344;
6. изпълнителят на БМП не е изпълнил
изискванията на чл. 273;
7. наличие на основание за незаплащане,
установено в чл. 356;
8. отчетен брой случаи в нарушение на
чл. 345, ал. 1, т. 7, с изключение на случаите
на възникване на бедствия и при обявяване
на извънредна епидемична обстановка.
(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.
За одобрените за заплащане след контрол
дейности директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по
електронен път през информационната система
на НЗОК известие след контрол, подписано
с електронен подпис.
(15) Не се разрешават корекции на ежедневно подадени файлове, приети и „успешно
обработени“ в електронната система на НЗОК.
Чл. 353. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КП и АПр „Предсрочно
изпълнение на дейностите по КП...“ на изпълнителите на БМП след представяне на
следните отчетни документи:
1. електронни финансово-отчетни документи;
2. за приложените лекарствени продукти
по чл. 345, 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: отделни
електронни финансово-отчетни документи;
3. за медицинските изделия: екземпляр на
„Формуляр за вложени медицински изделия,
стойността на които се заплаща от НЗОК извън
цената на клиничната пътека/амбулаторната
процедура“ по приложение № 2 и отделни
електронни финансово-отчетни документи.
(2) В електронните финансово-отчетни
документи по ал. 1 се включва само договорена и извършена дейност по КП и АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
КП...“ от изпълнителите на БМП, подадена
в ежедневните файлове по реда на чл. 352
и неотхвърлена от заплащане в месечното
известие по чл. 352, 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,
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НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на 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“
по приложение № 3.
(4) При оказана ак у шерска помощ на
здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1,
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. 336, ал. 1, т. 3
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на уведомленията от
директора на дирекция „Социално подпомагане“ за установено наличие на права.
(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. 354. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по АПр на изпълнителите на
БМП след представяне на следните отчетни
документи:
1. за дейността по АПр: електронни финансово-отчетни документи;
2. за приложените лекарствени продукти
по чл. 346, ал. 2, включително лекарствените
продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия,
предписани за продължаване на лечението
извън стационарни условия, и по чл. 346,
ал. 3: отделни електронни финансово-отчетни
документи;
3. за медицинските изделия: екземпляр на
„Формуляр за вложени медицински изделия,
стойността на които се заплаща от НЗОК извън
цената на клиничната пътека/амбулаторната
процедура“ по приложение № 2 и отделни
електронни финансово-отчетни документи.
(2) В електронните финансово-отчетни документи по ал. 1 се включва само договорена
и извършена дейност по АПр на изпълнителите
на БМП, подадена в ежедневните файлове по
реда на чл. 352 и неотхвърлена от заплащане
в месечното известие по чл. 352, 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 заверени от изпълнителите на БМП копия от удостоверителните
документи за право на здравно осигуряване и
„Декларация при ползване от осигурени лица
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на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“
по приложение № 3.
(4) При оказана медицинска дейност по АПр
на лица по чл. 336, ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща
след представяне на отделни документи по
ал. 1 и на уведомленията от директора на
дирекция „Социално подпомагане“ за установено наличие на права.
(5) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 355. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КПр на изпълнителите
на БМП след представяне на електронни
финансово-отчетни документи.
(2) В електронните финансово-отчетни документи по ал. 1 се включва само договорена
и извършена дейност по КПр на изпълнителите
на БМП, подадена в ежедневните файлове по
реда на чл. 352 и неотхвърлена от заплащане
в месечното известие по чл. 352, 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 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“
по приложение № 3.
(4) При оказана КПр № 3 и 4 на здравнонеосигурени лица по чл. 336, 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. 336, ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща
след представяне на отделни документи по
ал. 1 и на уведомленията от директора на
дирекция „Социално подпомагане“ за установено наличие на права.
(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 356. (1) Съгласно чл. 4 от ЗБНЗОК
за 2018 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
2018 г. за периодите на извършване на дейността: април – юни 2018 г.; юли – септември
2018 г. и октомври – ноември 2018 г.
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(2) Стойностите по ал. 1 не се отнасят
за дейностите, оказани на лица по чл. 336,
ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава
стойности на разходите за здравноосигурителни плащания за заплащане на изпълнителите на БМП и по изпълнители на БМП,
разпределена по месеци за периоди – април – юни 2018 г.; юли – септември 2018 г. и
октомври – ноември 2018 г., по предложение
на директорите на РЗОК.
(4) Стойностите по ал. 3 се определят по
различен ред за:
1. дейности в БМП – КП, КПр, АПр: за
хемодиализа, за раждане и новородени, за
интензивно лечение, за диагностика и лечение
на онкологични и хематологични заболявания, за лъчелечение, за лечение и рехабилитация при тежко протичащи, хронично
инва лидизиращи забол явани я в детската
възраст с необходимост от продължителна
спец иа лизи рана рехаби л и та ц и я – ДЦП и
нервно-мускулни увреждания, и лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, закупувани
със средствата в ЦУ на НЗОК;
2. дейности в БМП – КП, КПр, АПр, с
изключение на дейности по т. 1 и т. 3, закупувани само в рамките на месечните стойности по приложение № 2 към договорите
на изпълнителите на БМП;
3. дейности в БМП – КП и АПр за лъчелечение, за позитронно-емисионна компютърна томография (РЕТ/СТ) и за прилагане
на медицински изделия от групи „Устройство
за механично подпомагане на циркулацията
(изкуствено сърце)“, „Транскатетърни клапни
протези“, и „Медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни
съдове (койлове и др.)“, с изключение на
подгрупа 15.5 „К липси аневризмални“, 15.5.1
„Титаниеви аневризмални клипси на Яшъргил“, и „Импланти за невростимулация“,
закупувани след заявяване от изпълнителя
на БМП и получаване на одобрение от комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК.
(5) Надзорният съвет на НЗОК, по предложение на директорите на РЗОК, утвърждава
индикативни стойности на изпълнителите на
БМП за дейности по ал. 4, т. 1 и 3, за медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ и за лекарствени продукти
за лечение на злокачествени заболявания в
условията на болнична медицинска помощ,
които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински услуги, които ще се
съблюдават при прилагане на ежеседмичния
и месечен анализ и контрол от РЗОК.
(6) Условията и редът за определяне на
стойности на разходите по ал. 1 и 3 се регламентират от НС на НЗОК с правила по
чл. 4 от ЗБНЗОК за 2018 г.
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(7) Националната здравноосигурителна
каса не закупува дейности и медицински изделия, чиято стойност надвишава месечните
стойности, определени по реда на правила
по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2018 г.
Чл. 357. (1) Директорът на РЗОК сключва
договори с изпълнителите на БМП за закупуване на видове медицински дейности в
рамките на утвърдените по чл. 356, ал. 4, т. 2
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 от ЗБНЗОК за 2018 г.
(2) Районната здравноосигурителна каса
текущо анализира постъпващата информация по чл. 352 за достигнатото изпълнение
на стойностите по чл. 356 и отчетен брой
случаи в нарушение на чл. 345, ал. 1, т. 7, с
изключение на случаите на възникване на
бедствия и при обявявавне на извънредна
епидемична обстановка.
(3) В случай на констатирана от РЗОК
при анализа по ал. 2 тенденция за изпреварващо достигане от конкретен изпълнител
на определените стойности по чл. 356 или
установено надхвърляне на 100 % ниво на
използваемост на леглата в лечебното заведение РЗОК извършва внезапен контрол.
(4) Стойностите по финансово-отчетните
документи по чл. 353, 354 и 355 не следва
да на двишават размера на определени те
месечни стойности по приложение № 2 на
индивидуалните договори на изпълнителите.
(5) За прилагане на ал. 4 в месечните
известия по чл. 352, ал. 10 се посочват дейностите, отхвърлени поради надвишаване на
стойностите за съответния месец в приложения № 2 към сключените от изпълнителите
на БМП договори.
(6) Дейност и те по а л. 5 се оп редел я т
по реда на последно извършена по време
дейност. К линичните процедури и АПр се
определят по ал. 5 за целия случай на лечение на пациента.
(7) Когато дейността по КП и/или АПр
е определена по ал. 5, приложените по нея
медицински изделия също се определят в
месечните известия по чл. 352, ал. 10 като
отхвърлени поради надвишаване на стойностите за съответния месец, с изключение при
животозастрашаващи състояния, отчетени
по КП №№ 25, 26 и 28, които се заплащат
след проверка и при изпълнени критерии за
реализирана КП.
(8) 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. Изпълнителят на БМП
може да прехвърля икономията на средства

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

в рамките на общия размер на определените
стойности по приложение 2 към договорите
си за периодите по чл. 356, ал. 1.
(9) Районната здравноосигурителна каса
извършва ежемесечен анализ на използваемостта на леглата в дни нива на компетентност. Анализът се извършва на данните
за всички отчетени в ежедневните отчети
хоспитализации за даден месец.
(10) В случай на констатирана от РЗОК
при анализа използваемост на леглата в дни,
надвишаваща броя на дните в дадения месец,
РЗОК извършва контрол преди заплащане
на цялата дейност, осъществена в структури
с определено ниво на компетентност.
(11) Директорът на РЗОК представя ежемесечни доклади на НС на НЗОК за резултатите от извършения контрол по ал. 3 и
10 на изпълнителите на БМП, надвишили
определените им стойности по чл. 356.
(12) Изпълнителите на БМП не могат да
предявяват за закупуване от НЗОК на дейности и медицински изделия, отхвърлени
от заплащане поради надвишаване на стойностите за съответния месец в приложения
№ 2 към сключените от изпълнителите на
БМП договори.
Чл. 358. (1) Директорът на РЗОК може
да внесе предложение до НС на НЗОК за
коригиране на определените стойности в
приложение № 2 по договорите с изпълнителите на БМП, на основание получено от
конкретен изпълнител на БМП мотивирано
предложение, водещо до промяна на определените стойности по чл. 356, ал. 4, т. 2 в
края на период по чл. 356, ал. 1, при наличие на неусвоени средства на ниво РЗОК.
Предложенията се внасят с доклад за всеки
отделен изпълнител на БМП, включващ:
1. конкретните обстоятелства, довели до
необходимост от промяна;
2. резултата от текущите проверки на РЗОК
при констатирана тенденция на нарастване
на разходите на ниво лечебно заведение,
отделение/клиника.
(2) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава корекции по стойностите на разходите
за БМП на РЗОК в съответствие с параметрите на средствата по бюджета на НЗОК
за здравноосигурителни плащания за БМП
на национално ниво.
(3) При епидемичен взрив на територията
на РЗОК, установен с документ на МЗ/РЗИ
за случаите в рамките на епидемията по клинични пътеки № 57 „Диагностика и лечение
на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити“, № 98
„Диагностика и лечение на остропротичащи
чревни инфек циозни болести с диаричен
синдром“, № 99 „Диагностика и лечение
на инфекциозни и паразитни заболявания,
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предавани 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“, № 102 „Диагностика и лечение на паразитози“, № 103 „Диагностика и лечение на
покривни инфекции“, № 104 „Диагностика
и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с
усложнения“ и № 105 „Диагностика и лечение
на вирусни хеморагични трески“, отчетени
от изпълнители на БМП над утвърдените
стойности на РЗОК, се заплащат от НЗОК,
след коригиране от Надзорния съвет на НЗОК
на стойностите на разходите за съответната
РЗОК, съгласно чл. 4 от ЗБНЗОК за 2018 г.
Чл. 359. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, подават отчетните
документи по чл. 353, 354 и 355 ежемесечнo в
РЗОК по утвърден график до осмия работен
ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Е лек т р он н и т е фи на нс ово - о т че т н и
документи (фактури или дебитни/кредитни
известия към тях) се подават в утвърден от
НЗОК формат през интернет портала на НЗОК
или чрез web услуга, подписани с УЕП по
смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП от управителя на ИДП или упълномощено лице.
(3) Електронна фактура по ал. 2 се подава
в срок до един работен ден след изпращане на
месечното известие и включва договорената
и извършена медицинска дейност, одобрена
за заплащане в това месечно известие.
(4) Дебитно известие към факт у ра по
ал. 2 се подава в срок до един работен ден
след изпращане на известие след контрол по
чл. 352, ал. 14 и включва одобрената за заплащане медицинска дейност в това известие.
Чл. 360. (1) При подаване на електронен
финансов документ по чл. 359 информационната система на НЗОК извършва автоматична проверка.
(2) При констатиране на грешки в елект ронни те финансово -о т чет ни док у мен т и,
свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят на БМП получава автоматична нотификация от информационната
система на НЗОК и документите не се обработват от НЗОК до получаване на коректни
електронни финансово-отчетни документи в
сроковете по чл. 359, ал. 3 и 4.
Чл. 361. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната система на НЗОК се извършва проверка
и от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ изпълнителят на БМП получава нотификация чрез
профила си в информационната система на
НЗОК и документът не се приема от НЗОК до
получаване на коректен електронен финансо-
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во-отчетен документ в срок от един работен
ден след получаване на нотификацията.
Чл. 362. (1) За приет финансово-отчетен
документ се счита документът, подписан с
електронен подпис от директора на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят на БМП получава нотификация чрез профила си в информационната
система на НЗОК за приетия финансовоотчетен документ.
Чл. 363. Плащанията на изпълнителите
на БМП се извършват чрез РЗОК до 25-о
число на месеца, следващ отчетния, с изключение на:
1. п ла ща н и я та по фи на нсово - о т че т н и
документи по чл. 353, ал. 4 и чл. 355, ал. 4,
които се извършват в срок до 10 работни дни
след постъпване в НЗОК на трансферните
средства от МЗ;
2. п ла ща н и я та по фи на нсово - о т че т н и
документи по чл. 353, ал. 5, чл. 354, ал. 4 и
чл. 355, ал. 5, които се извършват в срок до
10 работни дни след постъпване в НЗОК на
превод на целеви средства от Агенцията за
социално подпомагане;
3. плащанията по финансово-отчетни документи по чл. 353, ал. 1, т. 2 и 3 и по чл. 354,
ал. 1, т. 2 и 3, които се извършват до 30-о
число на втория месец, следващ отчетния.
Чл. 364. (1) При писмено заявен отказ от
страна на изпълнителя на БМП да изпълни
корекциите по чл. 360 и 361 РЗОК не заплаща
отчетената дейност.
(2) При неспазване на посочените в чл. 359,
360 и 361 срокове за представяне на финансово-отчетните документи обработката им
и съответното заплащане се извършват в
сроковете за следващ период на отчитане.
(3) Ако исканите поправки по чл. 360 и
361 не се извършат до края на втория месец,
следващ отчетния, на изпълнителя на БМП
не се заплаща по този ред.
Чл. 365. (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. 366. За неверни данни, посочени в
отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителите на БМП носят отговорност.
Чл. 367. (1) Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши
в сроковете, определени с договора, на изпълнителя 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

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

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. 368. Документацията, която е длъжен да води и съхранява всеки изпълнител
на БМП, включва документите по чл. 288,
първични медицински документи по приложение № 2 и финансово-отчетни документи
по Закона за счетоводството.
Чл. 369. (1) Дейностите по КП, КПр и АПр
се извършват в съответствие с алгоритмите
по приложения № 17, 18 и 19 и се отразяват
в посочените в тези алгоритми документи.
(2) В приложение № 21 „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.
Ч л. 370. В диаг ност и чно -консул тат ивн и я б лок /п риемен к аби не т (на х ар т иен
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. 371. В ИЗ се отразяват датата и часът
на постъпването на ЗОЛ в лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 372. Първичните медицински документи са:
1. „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7);
2. „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8);
3. „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А);
4. „Лист за диспансерно наблюдение“
(бл. МЗ-НЗОК № 9);
5. „Форм ул яр за вложени медицинск и
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека/
амбулаторна процедура“;
6. „Решение на обща клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология“ (бл. МЗ-НЗОК № 12);
7. „Решение на специализирана комисия
по специалност“ (бл. МЗ-НЗОК № 13).
Чл. 373. (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“
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(бл. МЗ-НЗОК № 8А) се изготвят съгласно
изиск вани ята и рек визитите, посочени в
приложение № 2.
(2) „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7) се попълва в два екземпляра.
(3) „Медицинско направление за клинични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8) и „Медицинско направление за
провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А) се
попълват в един екземпляр.
(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 . р ег ис т ра ц ион н и т е и мед и ц и нск и т е
данни в документа относно приемането за
хоспитализация и болничното лечение на
ЗОЛ се попълват от лечебното заведение;
първият екземпляр на документа се изпраща
заедно с финансовите отчетни документи
в РЗОК, а вторият остава на съхранение в
лечебното заведение.
Чл. 374. (1) „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 9) 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 № 2.
„Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. МЗНЗОК № 9) се попълва в един екземпляр, а
„Формуляр за вложени медицински изделия,
стойността на които се заплаща от НЗОК
извън цената на клиничната пътека/амбулаторна процедура“ – в два екземпляра.
(2) „Решение на обща клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология“ (бл. МЗ-НЗОК № 12) и „Решение
на специализирана комисия по специалност“
(бл. МЗ-НЗОК № 13) се изготвят съгласно
изискванията и реквизитите, посочени в приложение № 2. „Решение на обща клинична
онкологична комиси я/к линична комиси я
по хематологи я“ (бл. МЗ-НЗОК № 12) се
попълва в три екземпляра, а „Решение на
специализирана комисия по специалност“
(бл. МЗ-НЗОК № 13) – в два екземпляра.
Ч л . 3 75 . 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 процедури“ (бл. МЗНЗОК № 7), „Медицинско направление за
к линични процеду ри/амбулаторни процед у ри“ (бл. МЗ-НЗОК № 8), „Мед и ц и нско
направление за провеж дане на к линични
процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗНЗОК № 8А), „Лис т за д испа нсерно на-

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

блюдение“ (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), епикризата,
както и документи за извършени основни
диагностични и терапевтични процед у ри
се подписват само от лекари, включени в
приложение № 1 към договора на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ.
Чл. 376. (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. 288, 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. 3 в същото лечебно заведение.
Чл. 377. 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. 378. (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 ИЗП Ъ Л Н Е Н И Е Т О Н А ДОГ ОВ ОРИ Т Е З А
ОК АЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Чл. 379. (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 от ЗЗО,
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която се публикува на официалната интернет
страница 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 от ЗЗО
са изпълнители на медицинска помощ.
Чл. 380. (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. 381. (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 от ЗЗО.
Чл. 382. (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. 3 при електронно
отчитане.
(2) Контролната дейност се осъществява по начин и във време, незатрудняващи
основната дейнос т на изп ъ л н и т ел и т е на
медицинска помощ.
Чл. 383. 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. 384. (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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

(2) Служителите на НЗОК по ал. 1 могат
да извършват проверки на територията на
цялата страна.
Чл. 385. (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
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
ди рек тор и ли на оп равомощено от него
длъжностно лице.
Чл. 386. (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
дру га РЗОК конт рольорите се определ ят
по предложение на директора на РЗОК, на
която са служители.
Чл. 387. (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.
(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 чрез съставяне и подписване на протокол от всички участващи
в проверката лица.
(4) До приключване на проверката ИМП
са длъжни да предоставят на контролните
органи заверени с подпис и печат копия от
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необходимите за извършване на проверката
документи.
Чл. 388. (1) Контролните органи по чл. 72,
а л. 2 о т ЗЗО: д л ъж нос т н и т е л и ца – сл ужители на НЗОК, и длъжностни лица от
РЗОК – контрольори, имат правата по чл. 73,
ал. 1 от ЗЗО.
(2) За изпълнение на правомощията си
по чл. 73, ал. 1 от 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
от ЗЗО, които нямат образователно-квалификационна степен магистър по медицина
(лекар), нямат правомощията по чл. 73, ал. 1,
т. 7 от ЗЗО.
Чл. 389. (1) За резултатите от извършената проверка и установени нарушения по
чл. 73, ал. 1 от ЗЗО контролните органи по
чл. 72, ал. 2 от 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.
Ч л. 390. Лицет о – обек т на п роверката, има право да даде писмено становище
пред управителя на НЗОК, съответно пред
д и рек т ора на РЗОК , по на п ра вен и т е о т
длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО
констатации в 7-дневен срок от връчването
на протокола по чл. 389, ал. 1.
Чл. 391. Санкциите се налагат по реда на
глава двадесет и първа.
Чл. 392. (1) При извършване на проверките
по чл. 384, 385 и 386 могат да присъстват
експерти на БЛС, които не са в договорни
отношения с проверявания изпълнител на
медицинска помощ. Експертите предоставят

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

писмени становища, които са неразделна
част от протокола по чл. 389, 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. 393. При установяване на административни нарушения по чл. 105д и 105е от
ЗЗО актовете за установяване на административни нарушения по ЗАНН се съставят
от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 от
ЗЗО по реда на ЗАНН и инструкцията на
управителя на НЗОК по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО.
Чл. 394. (1) При осъществяване на конт ролната дейност от длъж ност ни лица –
служители на НЗОК, и от длъжностни лица
от 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 I
Налагане на санкции. Видове санкции. Неоснователно получени суми
Чл. 395. (1) При констатирани нарушения
от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 от 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 от ЗЗО
глоби или имуществени санкции се прилагат
при нарушение, констатирано по реда на
ЗАНН и инструкцията по чл. 72, ал. 10 от
ЗЗО, на управителя на НЗОК.
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(4) За маловажни случаи на нарушения
наказващи ят орган не на лага наказание,
като направи предписание за отстраняване
на съответното нару шение и пред у преди
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 от ЗЗО могат да направят повторна
проверка и да изискат документи, удостоверяващи изпълнението на предписанието.
Чл. 396. (1) В случаите по чл. 76а от 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 от ЗЗО, изпълнителят
е длъжен да възстанови сумите.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол
за неоснователно получени суми.
(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 възра жение
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. 397. (1) В случаите по чл. 76б от ЗЗО,
когато ИМП е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение
по ЗЗО или на НРД, управителят на НЗОК,
с ъо т ве т но д и рек т ор ът на РЗОК , у д ърж а
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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. 398. (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 констат и рани нару шени я, 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.
(5) При констатирани нарушения по изпълнение на КП, АПр, КПр и К ДН 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. 399. 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 II
Санкции при констатирани нарушения
Чл. 400. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 от 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 от 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.
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(5) Когато изпълнител на комплексно
диспансерно наблюдение наруши условията
и реда за оказване на медицинска помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 от 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. 401. (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 наруши 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.
(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. 402. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ наруши установените изисквания за работа с медицинска
или финансова документация, с изключение
на слу чаите 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.
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(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. 403. (1) Когато изпълнител на извънболнична медицинска помощ наруши определените в този НРД изисквания за назначаване
на лекарствена терапия или предписване на
лекарствени продукти за домашно лечение/
мед и ц и нск и издел и я/д ие т и ч н и х ра н и за
специални медицински цели, 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 или
отчитане 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.
(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. 404. (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.
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(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 изп ъ лни 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. 405. 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. 400 – 404.
Чл. 406. (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 от ЗЗО, и
след оценка на критериите за качество на
медицинската 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. 170, ал. 3 и чл. 171,
ал. 3 за HbA1c, LDL-холестерол и артериално налягане, ако са предприети мерки за
подобряване на контрола, като: препоръки
за х игиенно-диетичен реж им, пром яна в
терапията, консултация със специалист или
д ру г и, у п рави тел я т на НЗОК , съот вет но
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:
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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 от ЗЗО, и след оценка
на критериите за качество на медицинската
помощ, регламентирани в този НРД, и установяване на нарушаването им.
(5) Заповедта за на лагане на санк ци я
подлежи на оспорване по реда на АПК.
Чл. 407. (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 от 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 III
Ред за налагане на санкции
Чл. 408. (1) Когато лицето – обект на
проверката, не изрази писмено становище
по чл. 390 или изразеното от него становище не съдържа възражения по направените
констатации от длъжностното лице по чл. 72,
ал. 2 от ЗЗО, управителят на НЗОК, съответно 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. 409. (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. 390 изпраща
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спора за решаване от арбитражна комисия.
Когат о конс тата ц и и т е са оспорен и п ред
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. 410. (1) В случай че арбитражната
комисия потвърди констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 от 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 от ЗЗО и се съобщава
на лицето – обект на проверката.
(3) Когато нарушението е установено от
длъжностни лица – контрольори на РЗОК,
извърш и л и п роверк а на т ери т ори я та на
друга РЗОК, предложението до управител я 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 IV
Правила за работа на арбитражните комисии
Чл. 411. (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.
(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. При неспазване на
срока от страна на председателя на РК на
БЛС членовете на АК се определят от УС
на БЛС в едноседмичен срок след уведомяването му от управителя на НЗОК.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

(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 от 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 от ЗЗО, което е извършило проверката и чиято констатация се оспорва, както
и лицето – обек т на проверка, оспори ло
констатацията.
(8) Всяка РК на БЛС публикува на своята
интернет страница имената на лекарите –
представители на БЛС – членове на арбитражна комисия.
Чл. 412. (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) Ком иси я т а с е п р едс едат елс т ва о т
членовете є на ротационен принцип за срок
три месеца.
(5) В сл у чаите на отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от
замест ник-п редседател – представи тел на
съответната квота.
Чл. 413. Арбитражните комисии работят
в съответствие с чл. 75 от ЗЗО.
Чл. 414. (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
пораж дат основателни съмнения относно
неговата безпристрастност и независимост.
Чл. 415. (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.
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(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) Арби т ра ж ната ком иси я ра зглеж да
споровете по док у менти, които ст раните
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. 416. На всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от
всички членове на комисията.
Чл. 417. (1) Арбит ра ж ната комиси я 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
по-малко 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. 418. (1) В случай че арбитражната
комисия потвърди констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 от 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 от 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 от ЗЗО
поради равен брой противоположни гласове,
комисията изготвя протокол, екземпляр от
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

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

на РЗОК, може да наложи предвидените в
този НРД санкции.
Чл. 419. (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 от ЗЗО с непрекъснати здравноосиг у рителни права. Здравноосиг у рени 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 от ДРЗЗО –
за съответния обхват медицинска помощ,
в зависимост от приложимото спрямо лицата за конодат елс т во; л и цата с лед ва 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
от ЗБНЗОК за 2018 г. – за следните дейности:
– здравнонеосиг у рени жени – за медицинските грижи по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ;
– комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на болни с психични заболявания;
– комплексно диспансерно наблюдение
на болни с кожно-венерически заболявания;
– интензивно лечение;
в) лица по § 9, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2018 г.,
които нямат доход и/или лично имущество,
което да им осиг у рява ли чно у част ие в
здравноосигу рителния 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.
2. „Завършена клинична пътека“ е:
а) за хирургична/интервенционална КП –
когато e извършенa основната хирургическа/
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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. 395, 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 № 9 консумативи – за изпълнителите
на ПИМП;
в) липса на някои от посочените в приложение № 10 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 грешк и 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
1.04.2018 г. с изключение на медицинските
дейности, за които наредбата по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО предвижда друга дата за влизане в
сила, различна от 1.04.2018 г., и отменя Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2017 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична медицинска помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 април 2018 г. – за изпълнителите
на ПИМП;
2. от 1 апри л 2018 г., п ри условие че
с ъо т ве т н и я т изп ъ л н и т ел до момен та на
сключване на новия договор е работил по
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договор с НЗОК за оказване на същия вид
медицинска помощ и че новият договор се
подпише в срока по чл. 22;
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 2018 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 ап ри л 2018 г., п ри условие че
с ъо т ве т н и я т изп ъ л н и т ел до момен та 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 по КП, която не е извършвал по
договор с НЗОК до 1 април 2018 г., и същите не са изпълнявани на територията на
съответната РЗОК;
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 2018 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
2018 г. до датата на отказа се подписва срочен договор.
(2) В сл у чай 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. (1) Лечебните заведения, които след
31 декември 2017 г. са получили за първи
път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1
от ЗЛЗ, не могат да сключват през 2018 г.
договори с НЗОК за съответните дейности.
(2) През 2018 г. НЗОК не сключва договори
или допълнителни споразумения с лечебните
заведения, изпълняващи болнична медицинска помощ, за дейности по нови: КП; КПр;
АПр и нови медицински процедури (диагностични и терапевтични) в съответните
КП, КПр и АПр спрямо договорените от
съответното лечебно заведение за болнична
помощ през 2017 г. по НРД за медицинските
дейности за 2017 г., с изключение на случаите, когато тези КП не са изпълнявани на
територията на съответната РЗОК.
§ 8. Дейност и те в извънболни чната и
болничната помощ, назначени по реда на
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НРД за медицинските дейности за 2017 г. и
започнати преди 1 април 2018 г., се извършват
по реда на НРД за медицинските дейности
за 2017 г. и се заплащат при условията и по
реда на този НРД.
§ 9. Всички образци на първични медицински документи, приети с НРД за медицинските дейности за 2017 г., се прилагат до
издаването на нови такива.
§ 10. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.03.2018 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 НРД
за медицинските дейности за 2017 г., като
се спазва процедурата за осъществяване на
контрол по ЗЗО и този НРД.
§ 11. 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
официалната интернет страница на НЗОК.
§ 12. Директорите на РЗОК осъществяват ежедневен мониторинг на лечебните
заведения, договорни партньори на НЗОК,
формиращи най-голям разход на територията
на съответната РЗОК.
§ 13. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ могат да подават финансово-отчетните
документи по чл. 208 и по чл. 359 по електронен път през информационната система
на НЗОК в PDF формат, подписан с УЕП
съгласно чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП, до 30.07.2018 г.
(2) Финансови док у мен т и по а л. 1 се
изготвят съгласно приложение № 22 „Финансови документи по § 13 от преходни и
заключителни разпоредби на НРД“.
(3) Изпълнителят на медицинска помощ
получава нотификация чрез профила на ИМП
в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ по ал. 1.
§ 14. При осигурена техническа възможност първичните медицински документи –
„Медицинско направление за консултация
и л и п ровеж да не на с ъвмес т но лечен ие“
(бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ-НЗОК № 3А) и „Направление за
мед и ко -д иа г но с т и ч на дей но с т “ (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.
§ 15. (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 изда-
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дените на ЗОЛ протоколи от комисиите за
експертизи в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
2. Специа лист ът по профила на заболяването, работещ по договор с НЗОК в
извънболничната помощ, или лекар, член
на специализирана комисия в лечебни заведения 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.
(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 чрез портала на НЗОК.
§ 16. При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК ИМП имат достъп с
електронен подпис чрез web услуги и справки
до информация за предписаните и отпуснати
на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение.
§ 17. (1) При осигурена техническа възможност считано от 1.07.2018 г. резултатите
от МДИ (включително интерпретация на
резултатите или референтните стойности)
се отчитат през портала на НЗОК.
(2) В случаите по ал. 1, стойностите за
HbA1c, LDL холестерол ще подлежат на
комплексна оценка за качеството.
§ 18. При осигурена техническа възможност за регистриране и отчитане на оказана
медицинска помощ по договор с НЗОК в
полза на ЗОЛ (вкл. предписани и отпуснати
лекарствени продукти, вложени медицински
изделия и диетични храни за специабни медицински цели) се въвежда лична електронна
здравна карта на ЗОЛ.
§ 19. Във връзка с влизането в сила на Австралийска класификация на медицинските
процедури (АКМП – Българска ревизия) от
1.01.2019 г. извършените дейности и изследвания в периода от 1.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
се отчитат от ИМП по АКМП и 9КМ.
§ 20. При осигурена техническа възможност изпълнителите на медицинска помощ
подават в електронен вид в определен от
НЗОК формат данни за формиране на съдържанието на национални регистри: Регистър
на ражданията, Регистър на пациентите с
установен захарен диабет, Национален раков
регистър, Национален регистър по инвазивна
кардиология и Регистър на лица с психични
заболявания.
§ 21. При осигурена техническа възможност от 1.07.2018 г. изпълнителите на БМП в
ежедневно подаваната информация включват
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и данни от „История на заболяването“ през
портала на НЗОК.
§ 22. Информаци ята по чл. 352, а л. 2,
т. 1, буква „д“ се подава задължително от
1.07.2018 г. през портала на НЗОК.
§ 23. Този рамков договор се сключва на
основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗО.
§ 24. 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 № 2 „Първични медицински
документи“;
приложение № 3 „Документи, свързани
с оказване на медицинска помощ на лица,
осигурени в други държави“;
п ри ложен ие № 4 „Фи на нсово - о т че т н и
документи за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“;
приложение № 5 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка
на хронично болния“;
приложение № 6 „Кодове на заболяванията
по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4
ЗЗО, и кодове на специалности на лекари,
назначаващи терапия“;
приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи
за провеж дане на лечение по конкретни
заболявания и групи лекарства“;
приложение № 8 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“;
приложение № 9 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения за
оказване на специализирана извънболнична
медицинска помощ“;
приложение № 11 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица
са освободени от заплащане на такса по
чл. 37, ал. 1 ЗЗО“;
п ри ложение № 12 „Дей нос т и на ОП Л
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“;
приложение № 13 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани
от лекар специалист“;
приложение № 14 „Дейности на лекаря
специалист по „Педиат ри я“ по прог рама
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„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 № 15 „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 № 16 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения
по пси х ични забол явани я и цент рове за
психично здраве“;
приложение № 17 „К линични пътеки“;
приложение № 18 „Амбулаторни процедури“;
приложение № 19 „Клинични процедури“;
приложение № 20 „Документи за сключване на договор за оказване на болнична
помощ“;
приложение № 21 „Различни диагностични
процедури по МКБ 9-КМ“.
приложение № 22 „Финансови документи
по § 13 от преходни и заключителни разпоредби на НРД“.
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“.
По един екземпляр от приложения № 17,
18 и 19 се подписаха на хартиен носител, а
останалите три екземпляра – за НЗОК, БЛС и
министъра на здравопазването, 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:
Жени Начева 
Д-р Венцислав Грозев
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:				
Д-р Бойко Пенков 
Проф. д-р Огнян Хаджийски
Галя Димитрова
Проф. д-р Николай Габровски
Росица Велкова
Проф. д-р Борислав Китов
Теодор Василев 
Д-р Галинка Павлова
Боян Бойчев 
Д-р Юлиан Йорданов
Оля Василева 
Д-р Стоян Борисов
Андрей Дамянов 
Д-р Дафина Тачова

Д-р Ивелин Йоцов

Д-р Иван Маджаров
За управител на НЗОК:
Подуправител:
Д-р Йорданка Пенкова
Съгласувал:
Министър
на здравеопазването:
Кирил Ананиев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-95
от 8 март 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на Разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, в площ „Въртешница“
с размер 0,191 кв. км, разположена в землището
на с. Лиляче, община Враца, област Враца, с
координати на граничните точки, приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: една
година от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“,
конкурсните документи се получават в стая 806
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица № 8, тел. 02/ 9263 279, 02/ 9263 176, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване
на конкурсни книжа за площ „Въртешница“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката – София, ул. Триадица
№ 8, писмено заявление за участие в конкурса
и приложенията към него, изискуеми съгласно

българското законодателство и конку рсните
книжа, включително документ за внесена такса в
размер 1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN:
BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Въртешница“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса, по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Въртешница“. Същото
се прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерство на енергетиката – София, ул.
Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Красимир Първанов – заместникминистър на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова

СПИСЪК

Приложение № 1
към т. 1

на координатите на граничните точки, описващи
площ „Въртешница“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4710858

8522937

2.

4710672

8523558

3.

4710422

8523346

4.

4710530

8523026

5.

4710578

8522735

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:

С Т Р.
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1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен инженер,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица при условие,
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта, и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по проучване на строителни материали
в площ „Въртешница“. В случай че използва ресурсите на други физически или юридически лица,
същите представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изиск
вания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи оригинал на препоръка от банкова
или друга финансова институция, че същият
разполага с необходимите финансови средства
за изпълнение на ангажиментите по договора
за проучване на строителни материали в площ
„Въртешница“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Въртешница“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване при условие, че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3189
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РАЗРЕШЕНИЕ № 476
от 8 март 2018 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Симона“, разположена в землищата на с. Хвостяне
и с. Долно Дряново, община Гърмен, област
Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 13 от протокол № 3 от заседанието на
Министерския съвет на 18 януари 2018 г. разрешавам на ЕТ „Ясен Райков – 2012“, титуляр на
разрешението, вписан в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 202055823, със
седалище и адрес на управление – с. Крибул,
община Сатовча, област Благоевград, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Симона“, разположена в землищата на с. Хвостяне и с. Долно Дряново, община Гърмен, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,2 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Симона“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
3188

X (m)
4478210
4477835
4477515
4478000

Y (m)
8544655
8545000
8544985
8544345

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 98
от 22 февруари 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило писмо
с вх. № САГ17-ГР00-2071/18.09.2017 г. от председателя на Постоянната комисия по устройство
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на територията, архитектура, достъпна среда и
жилищна политика към Столичния общински
съвет, с което е изпратено искане от Иешуа Леви
лично и като управител на „Рейхан 7“ – ООД,
за съответни указания относно необходимата
документация за продължаване на устройствената процедура за притежавания от тях УПИ
VI-155, 156, кв. 410, м. Зони Г – Центъра (част),
район „Средец“, изключен от обхвата на плана за
регулация и застрояване на м. Зони Г – Центъра
(част), одобрен с Решение № 821 по протокол № 73
от 18.12.2014 г. на Столичния общински съвет.
Със
заявление
вх. № СА Г17ГР00-2071-[1]/28.09.2017 г. от „Рейхан 7“ – ООД,
е поискано продължаване на производството по
одобряване на план за регулация и застрояване
на м. Зони Г – Центъра (част) по отношение на
УПИ VI-155, 156, кв. 410, м. Зони Г – Центъра,
поради отпадане на пречката за това, с приложен
договор за доброволна делба на поземлен имот с
идентификатор 68134.102.263, нотариално заверен
с peг. № 4947 от 11.09.2017 г. и вписан в Службата
по вписванията – София, с акт № 238, том X,
дело № 42519 от 11.09.2017 г., и две нотариално
заверени пълномощни.
Допълнително със заявление вх. № САГ17ГР00-2071-[2]/27.11.2017 г. са представени два
броя оригинали и един брой копие на проект за
план за регулация и два броя оригинали и един
брой копие на проект за план за застрояване
за УПИ VI-263 – „За жилищно строителство и
магазини“, кв. 410, м. Зони Г – Центъра (част), и
скица от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.102.263 (стар идентификатор 68134.102.156,
68134.102.155, номер по предходен план: квартал
410, парцел VI-8, 9). Служебно към преписката
са приложени Решение № 821 по протокол № 73
от 18.12.2014 г. на Столичния общински съвет с
извадка от графичната част за квартал 410 – план
за регулация и план за застрояване, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г., т. 23, с който е
приет проектът на плана за регулация и застрояване на м. Зони Г – Центъра (част), Решение
№ 2116 от 28.03.2016 г. на АССГ, II отделение,
38 състав, по адм. дело № 5362/2015 г. по описа
на АССГ и Решение № 9160 от 11.07.2017 г. на
ВАС, II отделение, по адм. дело № 6609/2016 г.
по описа на ВАС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация
на проектен УПИ VI-155, 156, кв. 410, м. Зони
Г – Центъра (част), район „Средец“, е направено
от заинтересувано лице съгласно чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 от ЗУТ – собственика на поземлен имот
с идентификатор 68134.102.263, което е видно от
представения документ за собственост и скица
от СГКК – София, за имота.
А дминистративното производство по одобряване на план за регулация и застрояване в
частта на проектен УПИ VI-155, 156, кв. 410,
е проведено като част от производството по
одобряване на цялостния план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на м. Зони Г – Центъра (част)
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в обхват: бул. Витоша, бул. Патриарх Евтимий,
бул. Фритьоф Нансен, бул. Евлоги Георгиев, ул.
Шести септември, ул. Граф Игнатиев, ул. Княз
Александър I, ул. Алабин, бул. Витоша, одобрен с
Решение № 821 по протокол № 73 от 18.12.2014 г.
на СОС. Проектен УПИ VI-155, 156, кв. 410, попада в териториалния обхват на допускането за
изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите лица и е проведено обществено обсъждане,
проведени са съгласувания и проектът е приет
от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите за
одобряване на Решение № 821 по протокол № 73
от 18.12.2014 г. са неразделна част от доказателствата и мотивите за одобряване на настоящия
проект за план за регулация.
Решение № 821 по протокол № 73 от 18.12.2014 г.
на СОС е в сила в частта на УПИ VI-155, 156,
кв. 410, съгласно окончателно Решение № 9160 от
11.07.2017 г. на ВАС, II отделение, по адм. дело
№ 6609/2016 г. по описа на ВАС, с което жалбата
срещу него е оставена без разглеждане и делото
е прекратено.
Съгласно т. 2.1 от решението на СОС за проектен УПИ VI-155, 156, кв. 410, планът за регулация не подлежи на одобряване преди спазване
на изискването за представяне на предварителни
договори по чл. 15 или чл. 17 от ЗУТ, съгласно
т. 3.1 от решението на СОС за проектен УПИ VI155, 156, кв. 410, планът за застрояване не подлежи
на одобряване преди спазване на изискването за
представяне на предварителни договори по чл. 15
или 17 от ЗУТ. Поради липсата на изискуемите
договори към момента на одобряване на цялостния
план фактическият състав остава недовършен в
тази си част.
Съгласно договор за доброволна делба, нотариално заверен с peг. № 4947 от 11.09.2017 г. и
вписан в Службата по вписванията – София, с
акт № 238, том X, дело № 42519 от 11.09.2017 г.,
„Рейхан 7“ – ООД, получава в дял и става изключителен собственик на поземлен имот с
идентификатор 68134.102.263. Границите на поземлен имот с идентификатор 68134.102.263 по
действащата кадастрална карта съвпадат напълно
с регулационните граници на УПИ VI-8, 9, кв.
410. С представяне на договора за доброволна
делба, уреждащ окончателно собствеността върху
поземлен имот с идентификатор 68134.102.263, е
изпълнено изискването за представяне на договор
за разпределяне на собствеността върху проектен
УПИ VI-155, 156, кв. 410.
С внасяне на искане за продължаване на производството от собственика на поземлен имот с
идентификатор 68134.102.263 с приложен договор за
окончателно уреждане на собствеността е налице
и последният елемент от фактическия състав за
одобряването на плана за регулация и застрояване
на УПИ VI, кв. 410, м. Зони Г – Центъра (част).
С настоящия проект за план за регулация УПИ
VI се отрежда за поземлен имот с идентификатор
68134.102.263 по одобрената кадастрална карта,
което е в съответствие с изискването на чл. 115,
ал. 1 от ЗУТ.
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По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Зона на
стария градски център“ (Ц2) съгласно т. 10 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, в която е допустимо предназначението „За жилищно
строителство и магазини“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 от ЗУТ,
т. 10 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г.,
т. 23 от дневния ред, и Решение № 821 по протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) на м. Зони
Г – Центъра (част), кв. 410, УПИ VI-263 – „За
жилищно строителство и магазини“, район „Средец“, по сините и червените линии, текст и цифри
съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Зони
Г – Центъра (част), в обхват: бул. Витоша, бул.
Патриарх Евтимий, бул. Фритьоф Нансен, бул.
Евлоги Георгиев, ул. Шести септември, ул. Граф
Игнатиев, ул. Княз Александър I, ул. Алабин, бул.
Витоша, одобрен с Решение № 821 по протокол
№ 73 от 18.12.2014 г. на СОС.
2. Проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за УПИ VI263 – „За жилищно строителство и магазини“, кв.
410, м. Зони Г – Центъра (част), район „Средец“,
съгласно приложения проект, представляващ
неразделна част от плана за застрояване на м.
Зони Г – Центъра (част), в обхват: бул. Витоша,
бул. Патриарх Евтимий, бул. Фритьоф Нансен,
бул. Евлоги Георгиев, ул. Шести септември, ул.
Граф Игнатиев, ул. Княз Александър I, ул. Алабин, бул. Витоша, одобрен с Решение № 821 по
протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи от район „Средец“
на заинтересуваните лица по реда на чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Средец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

3207

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 467
от 28 февруари 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Харманли, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане на
оптично кабелно захранване на Базова станция на
Виваком PD2220“, в ПИ 092004, местност Боялъка,
землище на с. Бисер, община Харманли, с възложител „БТК“ – ЕАД, София, като трасето на оптичния
кабел преминава през поземлени имоти по КВС
на с. Бисер, както следва: ПИ 000059 – за път от
републиканската пътна мрежа – държавна публична собственост; ПИ 000117 – за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост; ПИ 000125 и ПИ 000546 – територия
за транспорт – държавна частна собственост; ПИ
000131 и ПИ 000264 – местни пътища – общинска
публична собственост. Сервитутът на оптичния
кабел е по 0,50 м от двете страни на оптичния
кабел съгласно приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти. Разположението на трасето
и сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Димитров

3196

20. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание
чл. 7, ал. 14 от Закона за гарантиране на влоговете
в банките обнародва:
Отчет за финансовото състояние на Фонда
за гарантиране на влоговете в банките към
31 декември 2017 г.
Хил. лв.
Oбщо активи
– Парични средства и
парични еквиваленти
– Цен н и к н и ж а н а
разположение за продажба
– Вземания от банки
по суброгация
– Имоти и оборудване
– Нематериални и други активи
Oбщо пасиви
– Привлечен ресурс
– Задължения по гарантирани влогове
– Финансиране на админист ративни разходи
– Други задължения
Нетни пасиви

31.12.2017 г.
1 218 097

31.12.2016 г.
1 163 240

455 786

247 439

66 563

213 393

695 003
655

701 590
716

90
1 674 179
1 651 538

102
1 731 339
1 707 123

21 438

23 326

850
353

691
199

(456 082)

(568 099)

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

Отчет за резултата от дейността на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките за годината,
приключваща на 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
Резултат за годината
113 972
(4 889)
– Премийни вноски
153 362
150 602
– Доходи о т инвестиции
2 005
5 494
• Приходи от лихви
по ДЦК
2 502
5 599
• Нетни печалби/(загуби) от продажба/
падеж на ДЦК
(6)
(51)
• Разходи за лихви по
депозити и разплащателни     сметки
(491)
(54)
– Разход по гарантирани влогове в банка
с отнет лиценз
(7 842)
(112 534)
– Лихви по привлечени
средства
(32 786)
(48 779)
– Други доходи, нетно
(767)
328
– Приходи от финансиране на административни разходи
2 558
1 934
– Общи административни разходи
(2 558)
(1 934)
Други компоненти на
нетните активи
В с е о бх в ат ен доход ,
кой т о в бъдеще ще
мине през Отчета за
резултата от дейността
(1 955)
(2 226)
– Нет на п ром яна в
справедливата стойност на финансови активи на разположение
за продажба
(1 949)
(2 221)
• З агуби, възникнали от преоценки
през годината
(1 949)
(2 221)
– Актюерска загуба
(6)
(5)
Общо всеобхватен резултат за годината
112 017
(7 115)
Председател на 	
Главен
УС на ФГВБ:
счетоводител:
Р. Миленков
Я. Славчева
3314
20а. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание
чл. 136, ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници обнародва:

Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на банки към 31 декември
2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г.
Активи
– Парични средства
в банка

288 784

31.12.2016 г.
177 825

ВЕСТНИК

Общо активи
Пасиви
Нетни активи
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31.12.2017 г.
288 784
288 784

31.12.2016 г.
177 825
177 825

Отчет за резултата от дейността на Фонда за
преструктуриране на банки за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г.
Резултат за годината
– Годишни вноски
– Разходи за лихви по
депозити и разплащателни сметки
Резултат за годината

111 274
(315)

31.12.2016 г.
95 688
(35)

110 959
95 653
Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на банки за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
Пари чни потоци от
основна дейност
– Получени годишни
вноски от банките

111 274

95 688

Нетни парични потоци
от основна дейност

111 274

95 688

– Плащания, свързани
с парични средства

(315)

(35)

Нетни парични потоци от инвестиционна
дейност

(315)

(35)

Увеличение на паричните средства през годината

111 959

95 653

Парични средства и
парични еквиваленти
на 1 януари  

177 825

82 172

Парични средства и
парични еквиваленти
на 31 декември

288 784

177 825

Парични потоци от инвестиционна дейност

Отчет за промените в нетните активи на Фонда за преструктуриране на банки за годината,
приключваща на 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
Салдо на 1 януари 2016 г.
Резултат за годината
Общо всеобхватен резултат
Салдо на 31 декември 2016 г.
Резултат за годината
Общо всеобхватен резултат
Салдо на 31 декември 2017 г.
Председател на 	
УС на ФГВБ:
Р. Миленков
3315

Нетни активи
82 172
95 653
95 653
177 825
110 959
110 959
288 784
Главен
счетоводител:
Я. Славчева
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6. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Чавдар“, разположена
на територията на община Златарица, община
Челопеч, община Пирдоп и община Чавдар, Софийска област, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
3190

Х (m)
4601967,92
4601967,91
4601811,11
4600951,88
4600397,29
4600161,36
4599851,91
4599655,87
4599791,31
4599897,08
4600568,64
4600613,71
4600858,78
4600926,91
4601380,35
4601339,27
4601495,47
4601820,88
4601918,42
4601712,02
4601967,89
4601968,00
4605486,42
4602327,72
4599890,41
4597195,79
4598554,57
4598598,11
4598647,64
4600681,98
4602313,74
4595981,27
4596416,25
4595206,75
4594798,75
4593870,47
4594224,90
4593707,85
4593368,00
4591835,52
4592262,00
4595310,00

Y (m)
8556064,87
8560101,16
8560002,61
8560079,56
8560345,12
8560690,75
8560941,54
8561331,60
8561446,41
8561413,09
8561458,58
8561308,77
8561274,62
8561325,72
8561173,01
8560997,20
8561014,42
8560864,06
8560726,86
8560629,91
8560162,23
8561740,00
8563963,98
8568114,34
8563027,41
8563869,70
8567864,10
8568014,03
8568013,12
8571115,55
8577458,78
8577748,51
8572749,63
8567606,82
8566631,99
8565903,52
8565378,12
8565029,95
8565601,22
8564899,51
8563278,00
8559768,00
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5. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали, в площ „Било“, разположена в землището
на с. Студена и с. Боснек, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y(m)
1.
4583354.1
8482923.0
2.
4583171.6
8483271.7
3.
4582450.0
8483170.0
4.
4582199.1
8482876.0
5.
4582287.5
8482766.5
6.
4582283.6
8482556.2
7.
4582309.9
8482613.5
8.
4582364.0
8482593.5
9.
4582402.5
8482567.8
10.
4582441.8
8482543.5
11.
4582473.2
8482514.6
12.
4582345.5
8482778.0
13.
4582346.5
8482819.5
14.
4582374.7
8482844.6
15.
4582767.0
8482955.5
16.
4582787.5
8482940.3
17.
4582804.5
8482880.0
18.
4582807.5
8482707.0
19.
4582871.5
8482711.3
20.
4582842.5
8482741.7
21.
4582842.0
8482924.8
22.
4582875.0
8482957.6
23.
4583032.9
8482948.0
24.
4583171.6
8482922.5
3191
51. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-12/21.03.2018 г. за обект: АМ Струма ЛОТ
3.1 „Благоевград – Крупник“, у частък от км
370+400 до км 372+000. На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3223
19. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава
че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С180022-091-0000128/8.03.2018 г. възлага на
„Европродукт“ – ЕООД, с ЕИК 130953226, с адрес:
Самоков, ул. Константин Фотинов № 44, вх. В,
ет. 3, следния недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор 05462.74.5 по кадастралните
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регистри на с. Борино, местност Джума Дюзю,
община Борино, област Смолян, с трайно предназначение „Земеделска“ и с начин на трайно
ползване: „За друг вид производствен складов
обект“, с площ 1544 кв. м, при следните граници:
05462.74.6, 05462.74.4, 05462.73.1, 05462.74.28.
3204
25. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 10 от 8.03.2018 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Вилияна
Славова Недева с адрес: с. Атия, община Созопол, област Бургас, бл. 18, ет. 1, ап. 2, следния
недвижим имот, отнет в полза на държавата с
влязло в сила на 25.03.2017 г. Решение № 69 от
20.03.2013 г. по гр.д. № 578 по описа за 2012 г. на
Окръжния съд – Бургас, и изпълнителен лист
№ 204 от 23.05.2017 г. на Окръжния съд – Бургас,
представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 63015.503.10.11.17 (стар) и
кадастрален идентификатор 63015.503.72.1.17 (нов),
представляващ: съгласно схема № 15-445423 от
13.09.2017 г. на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 63015.503.72.1.17, с адрес: с. Атия,
община Созопол, област Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, посл. изм. със Заповед
№ КД-14-02-1354 от 13.10.2009 г. на началник на
СГКК – Бургас, адрес на имота: с. Атия, бл. 11,
ет. 0, гараж 2; самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63015.503.72; предназначение на
самостоятелния обект: гараж в сграда; брой нива
на обекта: 1; посочена в документа площ: 27,14 кв.
м; прилежащи части: 2,8454 % ид.ч. сграда; ниво:
1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 63015.503.72.1.18; под обекта: няма;
над обекта: 63015.503.72.1.1; стар идентификатор
№ 63015.503.10.11.17. Имотът се продава такъв,
какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 от
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
3203
26. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 9 от 8.03.2018 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Вилияна
Славова Недева с адрес: с. Атия, община Созопол, област Бургас, бл. 18, ет. 1, ап. 2, следния
недвижим имот, отнет в полза на държавата с
влязло в сила на 25.03.2017 г. Решение № 69 от
20.03.2013 г. по гр. д. № 578 по описа за 2012 г.
на Окръжния съд – Бургас, и изпълнителен лист
№ 204 от 23.05.2017 г. на Окръжния съд – Бургас,
представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 63015.503.10.11.14 (стар) и
кадастрален идентификатор 63015.503.72.1.14 (нов),
представляващ: съгласно схема № 15-445420 от
13.09.2017 г. на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 63015.503.72.1.14, с адрес: с. Атия,
община Созопол, област Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9   

Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, посл. изм. със Заповед
№ КД-14-02-1354 от 13.10.2009 г. на началник на
СГКК – Бургас, адрес на имота: с. Атия, бл. 11,
ет. 4, ап. 14; самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63015.503.72; предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; посочена в документа
площ: 83 кв. м; прилежащи части: скл. № 210
с площ 4,90 кв. м и 8,976 % ид. ч. общи части
сграда; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 63015.503.72.1.13; под
обекта: 63015.503.72.1.11; над обекта: няма; стар
идентификатор № 63015.503.10.11.14. Имотът се
продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 от ДОПК собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
3205
864. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси
за прием на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2017/2018 г. съгласно РМС
№ 236 от 27.04.2017 г. по следните научни специалности (докторски програми):
№

Области на висше образование, професионално
направление и докторски
програми

Брой и форми
на обучение
редов- задочно
но
Професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия
1.
Към Архитектурния
факултет
Арх и тек т у ра на сг ра ди те,
4
конструкции, съоръжения и
детайли
(към катедра „Технология на
архитектурата“ – 2 бр.)
(к ъм к ат ед ра „ Ж и л и щ н и
сгради“ – 2 бр.)
2. Към Строителния факултет
Автоматизация на инженер1
1
ния труд и системи за автоматизирано проектиране (в
строителството)
Технология и механизация на
1
строителното производство
3.
Към Факултета по транспортно строителство
Транспортни съоръжения
2
Проектиране, строителство
1
1
и поддържане на железни
пътища и съоръжения
Проектиране, строителство
2
и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения
Земна основа, фундиране и
1
1
подземно строителство
4.
Към Хидротехническия
факултет
Инженерна хидрология, хи1
дравлика и водно стопанство
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№

Области на висше образование, професионално
направление и докторски
програми

Брой и форми
на обучение
редов- задочно
но

5.

Към Геодезическия факултет
Земеустройство и опазване
на земеделските земи (вкл.
управление на недвижими
имоти)
Фотограметрия и дистанционни методи
Общо:

1
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мениджмънт“, катедра „Здравен мениджмънт и
икономика на здравеопазването“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002
Пловдив, тел. (032) 602 224 ; e-mail: nauchen.otdel@
gmail.com.
3206

СЪДИЛИЩА

1
13
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5

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на
документи става в съответните факултети, както
следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 209, тел. 963 52 45, в. 789, заместник-декан по научноизследователската работа; Хидротехнически факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45, в. 772 или
696, заместник-декан по научноизследователската
работа; Строителен факултет – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, в. 372, заместник-декан по научноизследователската работа;  
Факултет по транспортно строителство – корпус
Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45, вътр.
421, заместник-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел. 963 52 45, в. 275, заместник-декан
по научноизследователската работа.
3224
35. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности:
доценти: в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Нефрология“ за
нуждите на преподаването на английски език към
секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни
болести – един; научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на преподаването на английски
език към катедра „Неврохирургия“ – един; професори: в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна
специалност „Биофизика“ към катедра „Медицинска физика и биофизика“ – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Нефрология“ към секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни болести – един;
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност „Обществено здраве
и здравен мениджмънт“ към секция „Здравен

193. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
от ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през май 2018 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 3.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2446/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3860/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Аресгаз“ – АД, чрез адвокат
Ангел Ганев, София, бул. Цар Освободител 8А,
ет. 4, срещу Серджо Пантано чрез адвокат Огнян Стамболиев, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3053/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4178/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Румен Николаев
Николов чрез адвокат Христо Георгиев, София,
бул. Васил Левски 44, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 3323/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 913/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Антон Пейчев Илиев чрез адвокат
Албена Пейчева, Варна, ул. Радко Димитриев
7, ет. 1, офис 2, срещу „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
София, бул. Панчо Владигеров 66.
Четвърто гражданско отделение, 4027/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 923/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Вар
на, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс,
Кула Г, срещу Янко Панайотов Янков чрез адвокат Станислав Любомиров Рачовски, Варна,
бул. Съборни 11, бл. 1, ет. 1, ап. 1; „Енерго-Про
Мрежи“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик
258, Варна Тауърс-Е.
Четвърто гражданско отделение, 327/2018,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 162/2017 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Полина Живкова Ванчева чрез
адвокат Цветелин Замфиров Замфиров, София,
бул. Васил Левски 7, офис 1, срещу Божидар Павлов Маринов чрез адвокат Генчо Ганчев Гатев,
Шумен, ул. Съединение 113, ет. 2, и страна АСП
ДСП – Шумен, ул. Съединение 107, Шумен.
НА 9.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1603/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
634/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Здравко Росенов Чепишев
чрез адвокат Венета Илчева Русева, Смолян, ул.
Бузлуджа 7, ет. 8, срещу Живко Росенов Чепишев
чрез адвокат Росица Александрова Драгинова,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, ет. 3, офис 16.
Четвърто гражданско отделение, 1950/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2925/2016 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Юлка Васева Симова чрез
адвокат Мариана Брага, София, ул. Три уши 6,
ет. 3, срещу „Банка Пиреос България“ – АД,
чрез адвокат Александър Кацарски, София, ул.
Парчевич 27, Адвокатско дружество „Георгиев
Тодоров и Ко“; Гриша Ненков Гетов, София, ул.
Георги Войтех (734-а Бояна) 22; Емибия Николаева Гетова, София, ул. Георги Войтех (734-а
Бояна) 22.
Четвърто гражданско отделение, 2150/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2958/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Кристина Димитрова Проданова
чрез адвокат Христо Иванов Михайлов, София,
кв. Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис
5, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат
Атлиана Милева, София, ул. Хубча 8А.
Четвърто гражданско отделение, 3486/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 43/2017 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Гизем Ахмед Осман със съгласието
на законните си представители Ахмед Осман
Али и Хатидже Салих Али чрез адвокат Нергин
Хюсеинов Хамдиев, Разград, ул. Иван Вазов 7,
ет. 1, офис 3, срещу Община Цар Калоян, Цар
Калоян, област Разград, ул. Демокрация 1, и
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
НА 14.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1657/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
26/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Ирена Иванова Лилова
чрез адвокат Красимира Билева, Русе, ул. Хан
Аспарух 31, ет. 2, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД,
с изпълнителен директор Виолина Маринова
Спасова чрез процесуален представител Адриана
Маринова, Русе, ул. Александровска 4.
Първо търговско отделение, 1704/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2725/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Роза Георгиева Мутафчиева чрез
адвокат Стефан Стефанов, София, бул. Витоша
1А, ет. 4, к-ра 446; Димитър Георгиев Мутафчиев чрез адвокат Стефан Стефанов, София,
бул. Витоша 1А, ет. 4, к-ра 446, срещу „Би Ем
Лизинг“ – АД, чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 3, офис 3; Елена Димитрова Мутафчиева
чрез адвокат Борислав Господинов, София, ул.
Хризантема 18, ет. 2, ап. 6.
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Първо търговско отделение, 1728/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Вици“ – ЕООД, с управител Цветан Илиев Лилов чрез адвокат Искра
Костадинова, Русе, ул. Константин Величков
3; Ирена Иванова Лилова чрез адвокат Искра
Костадинова, Русе, ул. Константин Величков
3; Цветан Илиев Лилов чрез адвокат Искра
Костадинова, Русе, ул. Константин Величков
3, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез процесуален представител Аглика Георгиева, Русе, ул.
Александровска 4; „Гея Мод – 64“ – ЕООД, с
управител Таня Маринова Йорданова, Мартен,
ул. Витоша 4.
НА 14.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1796/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4478/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Светлин Стойов Георгиев чрез адвокат
Димитър Петров Петров, София, бул. Княз Ал.
Дондуков 8, срещу Мария Матеева Х-Петрова
чрез адвокат Иван Димов, Пловдив, ул. Плевен
7, ет. 3 (втори жилищен), ап. 4; Гьока Богданов
Х-Петров чрез адвокат Иван Димов, Пловдив,
ул. Плевен 7, ет. 3 (втори жилищен), ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2990/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2512/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Нели Димитрова Паскова чрез
адвокат Милена Николова Николова, Варна,
ул. Велико Христов 35, срещу Веселин Христов
Сергеев, Варна, ул. Мария-Луиза 8, ет. 6, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3047/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1563/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Веселин Тодоров
Петков чрез адвокат Иван Христов Иванов,
София, ул. Хан Аспарух 64.
НА 14.05.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2908/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 8557/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) – чрез Областно пътно управление – Благоевград, Стоил Паргов, Благоевград, ул. Тодор
Александров 21, срещу Десислава Георгиева Пиронева чрез адвокат Яника Симова-Апостолова,
София, бул. Шипченски проход 18, бл. Б, ет. 1,
офис 107, и трета страна „БКС“ – ЕООД, чрез
процесуален представител Крум Георгиев Ангелов, Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3450/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 495/2016 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Георги Ботев Христов чрез адвокат
Веселина Къркъмова, София, бул. Александър
Стамболийск и 118, ет. 1, ап. 2, срещу Сон я
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Аспарухова Денкова-Цакова чрез особен представител Маринела Дочева, Плевен, ул. Св. св.
Кирил и Методий 6.
Четвърто гражданско отделение, 3558/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 556/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Сиенит“ – ООД, чрез адвокат Борис
Джелепов, Пловдив, ул. Шести септември 153,
срещу Зорка Николова Зангова чрез адвокат Асен
Александров, Пловдив, ул. Шести септември 152,
Легис център, ет. 4, офис 4-4Б.
Четвърто гражданско отделение, 3894/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 364/2017 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Борислав Константинов
Георгиев чрез адвокат Павлина Иванова, Русе,
ул. Хан Аспарух 31, ет. 2.
НА 16.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1917/2017, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 1815/2016 по описа на А пелативен съд
София, подадена от „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдиците Ангел Николов Донов и Кристи Христова
Маринова, София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу
„Промишлено строителство холдинг“ – ЕА Д,
област София, с. Яна, ул. Заводска 1.
НА 16.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2424/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13117/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мариана Илиева Бошнякова чрез
адвокат Янко Симеонов, София, ул. Христо Белчев 45, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Искра Николова
Урумова чрез адвокат Антон Сираков, София,
кв. Връбница 2, бл. 632, вх. 8, ет. 11, ап. 40;
Стефан Василев Урумов чрез адвокат Антон
Сираков, София, кв. Връбница 2, бл. 632, вх. 8,
ет. 11, ап. 40.
Второ гражданско отделение, 2779/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Тодор Борисов Попов чрез адвокат
Дорина Чимширова, гр. Генерал Тошево, ул.
В. Априлов 8; Янка Димитрова Попова чрез
адвокат Дорина Чимширова, гр. Генерал Тошево, ул. В. Априлов 8; Нина Давидова Василева
чрез особен представител Людмила Тодорова,
Добрич, ул. Генерал Киселов 1, ет. 2, офис 205;
Росен Давидов Русенов, Добрич, ул. Боримечка 32; Алеко Давидов Батранов, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 52, вх. Б, ет. 8, ап. 24, срещу Гюнай
Йозгур чрез адвокат Есен Фикри, София, ул.
Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10; Весиле Барлин
чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три уши
6А, бл. 5, ет. 2, офис 10; Виждан Йълмаз чрез
адвокат Есен Фикри, София, ул. Три уши 6А,
бл. 5, ет. 2, офис 10; Рустем Йозкан чрез адвокат
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Есен Фикри, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2,
офис 10; Мейриш Йозкълъч чрез адвокат Есен
Фикри, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис
10; „Ефнак“ – ЕООД, чрез адвокат Есен Фикри,
София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.
НА 17.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3546/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мария Иванова Воденичарова чрез
адвокат Иванка Кехойова, гр. Гоце Делчев,
ул. Отец Паисий 23, срещу Елка Костадинова
Илиева чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул.
Бяла река 14; Катя Костадинова Тамбурджийска
чрез адвокат Иванка Кехойова, гр. Гоце Делчев,
ул. Отец Паисий 23; Чавдар Костадинов Бозаджиев чрез адвокат Иванка Кехойова, гр. Гоце
Делчев, ул. Отец Паисий 23; Любен Симеонов
Бозаджиев, с. Ивайло, община Пазарджик, ул.
Тридесет и трета 8.
Първо гражданско отделение, 2751/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
101/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Павел Кирилов Брусарски чрез
а двокат Симеонка Манова, К юстен дил, ул.
Цар Освободител 64, ет. 2; Антоанета Драганова Брусарска чрез адвокат Симеонка Манова,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2, срещу
Петър Кирилов Брусарски чрез адвокат Румен
Антимов, Кюстендил, ул. Демокрация 36А; Минка
Радева Брусарска чрез адвокат Румен Антимов,
Кюстендил, ул. Демокрация 36А.
Първо гражданско отделение, 2934/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1059/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Павлина Асенова Петрова чрез
адвокат Милена Стоянова, Стара Загора, бул.
М. М. Кусев 38; Надежда Асенова Петрова чрез
адвокат Милена Стоянова, Стара Загора, бул.
М. М. Кусев 38; Катя Ангелова Атанасова чрез
адвокат Милена Стоянова, Стара Загора, бул. М.
М. Кусев 38, срещу Снежана Асенова Петкова
чрез адвокат Марин Петков Чушков, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 26, ет. 3, ап. 16 – Делови
център „Европа“.
Първо гра ж данско отделение, 2936/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 64/2016 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Веселина Брайкова Георгиева чрез
адвокат Милена Найденова, Разград, пл. Момина
чешма, кино „Д. Благоев“, ет. 2, стая 2, срещу
Иван Николов Христов чрез адвокат Надежда
Попова, Разград, ул. Двадесет и осми януари 29.
Първо гражданско отделение, 3149/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
242/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стоил Маринов Казаков чрез адвокат Иво Лулчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 21, срещу Петър Николов Шарков
чрез адвокат Руслан Златанов, Пазарджик, ул.
Петко Тодоров 1.
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НА 17.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2973/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11021/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Мирчев Петров чрез адвокат
Андрей Иванов, София, ул. Алабин 42, ет. 2, срещу Национален дворец на културата – конгресен
център „София“ – ЕАД, чрез адвокат Свилен
Николаев Бабачев, София, ул. Крум Кюлявков
15А, ет. 8, Адвокатско дружество „Йорданов,
Игнатов, Иванов“.
Трето гражданско отделение, 3361/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
728/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Зази и Ко“ – ООД, чрез адвокат Катина Христова, Русе, ул. Драма 15, срещу Милен Кирилов
Тодоров чрез адвокат Павлина Иванова, Русе,
ул. Хан Аспарух 31, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 3448/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10658/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Нина Колева Киселкова чрез адвокат Марен Москов, София, бул. Витоша 1А,
вх. А, ет. 2, срещу Лъчезара Христова Иванова
чрез адвокат Яника Симова-Апостолова, София,
бул. Шипченски проход 17, бл. Д, ет. 1, офис 107.
Трето гражданско отделение, 4262/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Жаник“ – ООД, чрез адвокат Иван
Петев Демерджиев, Пловдив, ул. Хъсковска 5,
ет. 3, срещу Мариана Димитрова Сиракова чрез
адвокат Владимир Йорданов Давчев, Пловдив,
пл. Кочо Честименски 2, вх. Б, ет. 1.
НА 21.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2109/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1025/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Илиан Илиев Зиновиев чрез адвокат
Албена Пенова, София, ул. Богатица 10, ет. 4,
ап. 12, срещу Слав Радев Едрев чрез адвокат
Евгени Атанасов, Бу ргас, ул. Св. Пат риарх
Евтимий 2, вх. А, ап. 1; Валентина Стефанова
Едрева чрез адвокат Евгени Атанасов, Бургас,
ул. Св. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ап. 1; Донка
Михайлова Едрева чрез адвокат Евгени Атанасов,
Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ап. 1;
Радослава Георгиева Едрева чрез адвокат Евгени
Атанасов, Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 2,
вх. А, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 2713/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
27/2017 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Вела Тодорова Гергова чрез адвокат Елисавета Станкулова,  Видин, ул. Търговска 5, ет. 2,
кантора 2; Милчо Тодоров Гергов чрез адвокат
Елисавета Станкулова, Видин, ул. Търговска 5,
ет. 2, кантора 2, срещу Мария Йорданова Ненова
чрез адвокат Петьо Петков, Видин, ул. Градинска
11; Цветана Йорданова Младенова чрез адвокат
Петьо Петков, Видин, ул. Градинска 11.
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Второ гражданско отделение, 2767/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
726/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Новоинвест“ – ЕООД, чрез адвокат
Сийка Масалджиева, Пловдив, ул. Златарска 1,
срещу Стефан Кирилов Митков чрез адвокат Пет
ко Тодоров, Пловдив, ул. 4 януари 36, ет. 4, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 2935/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
357/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Тодор Стоянов Тодоров чрез адвокат Татяна
Патаринска, Варна, ул. Македония 72, офис 2,
срещу Добринка Стоянова Петрова чрез адвокат
Стоян Киров, Варна, бул. Владислав Варненчик
53/55, ет. 3; Панайот Николов Петров чрез адвокат
Стоян Киров, Варна, бул. Владислав Варненчик
53/55, ет. 3; Кремена Тодорова Стоянова, Варна,
ул. Подвис 31, вх. Б, ет. 5, ап. 72; Дияна Тодорова
Дичева, Варна, ул. Батова 1, ет. 1, ап. 3.
НА 22.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 5530/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12289/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Андрей Мирчев Иванов чрез адвокат
Виктор Тодоров, София, ул. Проф. Н. Михайлов
7, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу „Искра 21“ – АД, чрез
адвокат Мирослав Стайков, София, ж.к. Люлин,
ул. Търново, бл. 882, партер.
Първо гражданско отделение, 2244/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
33/2017 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Неджми Ахмед Мехмед чрез адвокат
Георги Каменов, Нови пазар, област Шумен, ул.
Цар Освободител 22, ет. 1, срещу Жулиета Асенова Йорданова чрез настойника си Асен Киров
Йорданов, Нови пазар, област Шумен, ул. Юрий
Венелин 5, и трета страна Гюсюм Осман Мехмед
чрез адвокат Георги Каменов, Нови пазар, област
Шумен, ул. Цар Освободител 22, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж данско отде ление, 2750/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 677/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Радослав Стоянов Атанасов чрез
адвокат Петър Владов, Варна, ул. Радецки 13,
ет. 2, ателие 2, срещу Мария Тодорова Атанасова
чрез адвокат Росен Димитров, Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев 53, вх. Г, партер.
Второ г ра ж данско отде ление, 2879/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 589/2016 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Милчо Христов Димитров
чрез адвокат Лора Ангелова Ангелова, Сливница, област София, ул. Патриарх Евтимий 14,
ет. 1, ап. 1, срещу Лидия Илич Велинова чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32;
Иван Величков Велинов чрез адвокат Йосиф
Герон, София, ул. Будапеща 32; Илич Величков
Велинов чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул.
Будапеща 32; Величко Величков Велинов чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32;
Лиляна Милчева Димитрова-Топалова, София,
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ул. Евлия Челеби (Мара Петлякова) 43В, бл. Е,
ет. 1, ап. 1; Иван Георгиев Велинов чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32.
Второ г ра ж данско отде ление, 30 05/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 655/2016 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Валентин Господинов Ненов чрез
адвокат Искра Желева, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ап. 1; Ирена Димитрова Пенева
чрез адвокат Искра Желева, Добрич, бул. 25
септември 56, вх. Б, ап. 1; Иван Йорданов Иванов чрез адвокат Искра Желева, Добрич, бул.
25 септември 56, вх. Б, ап. 1; Росица Йорданова
Сапунджиева чрез адвокат Искра Желева, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ап. 1, срещу
Община гр. Добрич, Добрич, ул. България 12.
Второ гражданско отделение, 3181/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2017 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Андон Иванов Кондев чрез адвокат
Елена Попова, Сливен, ул. Раковски 15, срещу
Янка Василева Калоферска чрез адвокат Лидия
Георгиева Атанасова, Сливен, ул. Д-р Миркович
1; Иванка Иванова Калоферска чрез адвокат
Лидия Георгиева Атанасова, Сливен, ул. Д-р
Миркович 1.
Второ гражданско отделение, 3195/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
797/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Сабие Ремизова Вакльова чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2, срещу Емине Ахмедова
Кьорова чрез адвокат Селма Дичова Падарева,
Разлог, ул. Яне Сандански 34.
Второ гражданско отделение, 3229/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1935/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Величка Василева Андреева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев
38, ет. 2; Никола Стоичков Скачков чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38,
ет. 2, срещу Кирил Ангелов Радев чрез адвокат
Мариана Николова Каварджикова, Пловдив, ул.
Братя Пулиеви 4, офис 113.
НА 22.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3196/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 33/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Гинка Стефанова Тихчева чрез адвокат Петя Тихчева, Варна, ул. Петко Каравелов
3, ет. 1, офис 1, срещу Областна дирекция на
МВР – Силистра, бул. Македония 144, Силистра.
Четвърто гражданско отделение, 3389/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1084/2017 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Община Казанлък, кмета
Галина Стоянова чрез адвокат Силвия Ангелова, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, офис 6,
срещу Андрей Димитров Димитров чрез адвокат
Рени Добрева Грозева, Стара Загора, ул. Кольо
Ганчев 64.
Четвърто гражданско отделение, 3480/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
242/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Петър Желязков
Сарандев чрез адвокат Андрей Михалев, София,
ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 3745/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3743/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Петя Кирилова Райчинова чрез адвокат
Стефан Йорданов Тончев, София, ул. Солунска 38,
вх. Б, срещу „Муратов Пропърти“ – ООД, чрез
адвокат Станислав Георгиев Тачев, Пловдив, ул.
Плевен 5, ет. 2, ап. 1; Найден Рашков Райчинов,
Пловдив, ул. Княз Богориди 15.
НА 23.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 9/2017, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 2345/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Румянка Асенова Петрус чрез
адвокат Йосиф Давид Герон и адвокат Верка
Стоянова Миленова, София, ул. Будапеща 32,
срещу държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 1869/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Росен Драгнев Иванов чрез адвокат
Константин Караниколов, Добрич, ул. Методи
Кусевич 4, ет. 2, срещу Иван Маринов Иванов
чрез адвокат Гинка Друмева,  Добрич, ул. Д-р
Ив. Пенаков 16; Милен Драгнев Маринов чрез
адвокат Константин Караниколов, Добрич, ул.
Методи Кусевич 4, ет. 2.
Първо гра ж данско отделение, 2567/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4994/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Мария Георгиева Симеонова
чрез адвокат Татяна Панджарова, София, ул.
Позитано 3, офис 23; Елен Асенов Симеонов
чрез адвокат Татяна Панджарова, София, ул.
Позитано 3, офис 23; Валентин Стоилов Милев
чрез адвокат Татяна Панджарова,   София, ул.
Позитано 3, офис 23, срещу Борис Борисов Шотеков чрез адвокат Ирина Михайлова Молерова,
София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 99, ет. 1; Цветан
Ценов Георгиев чрез адвокат Ирина Михайлова
Молерова, София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 99,
ет. 1; Гергина Пелова Георгиева чрез адвокат
Ирина Михайлова Молерова, София, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 99, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 2615/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2092/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Найден Димитров Великов чрез адвокат
Милица Христова Генова, Варна, ул. Мусала
6, ет. 2, срещу Николай Николов Генков чрез
адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Страхил
войвода 14; Стефан Спасов Величков, Варна, ул.
Атанас Христов 12, ет. 1, ап. 1.
НА 28.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1892/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Стефан Стоянов Георгиев, синдик
на „Ален мак“ – АД, в несъстоятелност, чрез
адвокат Йордан Политов, София, ул. Тинтява
13Б, ет. 6, и страна „Ален мак“ – АД, в несъстоятелност, с изпълнителен директор Росица
Славова, Пловдив, ул. Васил Левски 148.
НА 28.05.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1735/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3460/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, с изпълнителни директори Мария
Масларова-Гъркова и Павел Димитров заедно,
София, бул. Черни връх 51Д, срещу ЗАД „Булстрад – ВИГ“, София, пл. Позитано 5; Васил
Александров Николов чрез адвокат Евелина
Пет кова, Софи я, ул. К локот ница 2 А , ет. 8;
Жельо А лексан д ров Маринов ч рез а двокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Георги Александров Николов чрез адвокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Кольо Александров Великов чрез адвокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Веселин Александров Николов чрез адвокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Мария Александрова Николова чрез адвокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Илия Александров Николов чрез адвокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Господин Александров Николов чрез адвокат Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Слав Александров Николов чрез адвокат
Евелина Петкова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8, и трета страна „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
НА 29.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3273/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Веселин Динков Кълвачев чрез адвокат
Атанас Друмев Атанасов, Варна, ул. Панайот Волов 18, ет. 1, офис 1, срещу „Социалинвест“ – АД,
чрез адвокат Борислав Иванов Борисов, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32, и
трета страна „Омикс плюс“ – ЕООД, София,
ж.к. Лагера, ул. Евстати Пелагонийски, бл. 55,
вх. Г, ет. 1, ап. 57.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 3468/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 358/2017 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Балканско ехо“ – ЕООД,
представлявано от Ангел Христов Велчев чрез
адвокат Светла Банкова, Габрово, ул. Скобелевска 30, срещу Йорданка Иванова Боева чрез
адвокат Даниела Минева, Велико Търново, ул.
Васил Левски 15, ет. 9.
Трето гражданско отделение, 4209/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5322/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Костадин Дончев Дончев чрез адвокат Господин Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 1
(над партер), ап. 2; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
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Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1631/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
623/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Татяна Стефанова Георгиева, Варна, ул.
Хан Крум 42; Татяна Стефанова Георгиева като
майка и законен представител на малолетната
си дъщеря Мишел Тинкова Георгиева, Варна, ул.
Хан Крум 42; Евгени Тинков Георгиев, Добрич,
ул. Радецки 5; Тина Тинкова Георгиева, Варна, ул.
Михаил Колони 6, срещу „Грийн парк“ – ЕООД,
в несъстоятелност, чрез синдика Иван Атанасов
Манолов Константин Караниколов, Добрич, ул.
Методи Кусевич 4.
Второ търговско отделение, 598/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
530/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
пода дена о т „Ром пет рол Бъ лгари я“ – Е А Д,
чрез адвокат Александър Кацарски, София, ул.
Парчевич 27, срещу „Нафтекс петрол“ – ЕООД,
чрез адвокат Андрей Николаев Вичев, София,
бул. Княз Александър Дондуков 13, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2361/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6015/2016 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т „Корпорат ивна т ърговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със сидици Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова
чрез адвокат Теодор Тодоров, София, ул. Граф
Игнатиев 10, срещу „Русенска корабостроителница – запад“ – А Д, чрез адвокат Томислав
Файтонджиев, София, бул. Ал. Стамболийски
239, вх. Б, ет. 7, ап. 705.
Второ търговско отделение, 2424/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1012/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дико Шибилев Диков чрез адвокат
Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
срещу Застрахователно акцинерно дружество
„ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света
София 7, ет. 5.
Второ търговско отделение, 2447/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2760/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Телеком инженеринг“ – АД, чрез адвокат Петър Пешев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2, срещу „Инвестбанк“ – АД,
София, район „Триадица“, бул. България 85.
НА 29.05.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1108/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1434/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сектор 2010“ – ЕООД, чрез адвокат
Николай Христов Цонков, София, бул. Витоша
126, ет. 6, срещу Мариета Боянова ХристоваВелинова чрез адвокат Бохос Кеворкян, София,
ул. Христо Белчев 8а, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1703/2017 (прехвърлено от Първо търговско отделение), по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Айс Лайн А.М.“ – ЕООД, с управител
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Костадин Илиев Вълчев чрез адвокат Венцислав
Герджиков, Варна, ул. Г. С. Раковски 24, партер,
срещу „Импресия“ – ЕООД, чрез адвокат Марин
Колев, Варна, ул. Ивайло 2, ет. 2, ап. 5.
НА 30.05.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3460/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Светлозар Георгиев
Иванов чрез адвокат Юлиян Георгиев, Варна,
ул. Георги Бенковски 79, партер.
НА 30.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3649/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4483/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Агро-линг“ – ООД, чрез адвокат
Марийка Дилковска, София, ж.к. Надежда 2,
бл. 256, ет. 4, ап. 23, срещу Николай Здравков
Гагъшки чрез адвокат Йорданка Дишлянова,
Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 1, партер.
НА 31.05.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 4048/2017,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14647/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Бойка Людмилова Георгиева
чрез адвокат Инна Пенчева, София, ул. Алабин
56, ет. 5, офис 33, срещу „Титан София Център
1“ – ДЗЗД, София, бул. България 111, ет. 3, комплекс „Ембаси Суитс“.
2982
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против чл. 7, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Приморско, приет с решение по протокол № 2 от
24.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Приморско.
По оспорването е образувано адм. д. № 650/2018 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2018 г. от 10,10 ч.
3214
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 16, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел, приет с Решение
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№ 7-94 от 12.12.2015 г. от Общинския съвет – гр.
Тервел, по който протест е образувано адм. д.
№ 149/2018 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 8.05.2018 г. от 13 ч.
3219
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда
е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Сливен, с предмет на оспорване
чл. 15, ал. 1, т. 8 и 16 и чл. 26, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет с Решение № 6 по протокол от 4.12.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Твърдица, по което
е образувано адм. д. № 87/2018 г. по описа на
А дминист ративни я съд – Сливен, с присъединено към него адм. д. № 92/2018 г., което е
насрочено за разглеждане в открито заседание
на 25.04.2018 г. от 13,30 ч.
3220
Административният съд – София-град, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Иван
Митов Петров, с която се оспорва Решение № 21
от 25.01.2018 г. в частта по т. 6 от приложение
№ 1 към него на Столичния общински съвет за
приемане на Механизъм с оперативни мерки за
обособяване на зони с ниски емисии на вредни
вещества чрез ограничаване на движението на
МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване
на атмосферния въздух, по която е образувано
адм. д. № 1527/2018 г. по описа на Административния съд – София-град, ХV тричленен състав,
насрочено за 27.04.2018 г. от 14,30 ч.
3215
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест
на Окръжната прокуратура – София, е образувано
адм. д. № 270/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
9.05.2018 г. от 10 ч. с предмет на оспорване: чл. 5,
ал. 1, т. 22 и 23, ал. 2, чл. 15, ал. 1, т. 8, чл. 20, 105,
106, 107 и 109 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – с. Антон.
3217
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – София,
е образувано адм. д. № 298/2018 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.05.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги, приета с Решение № 91 по протокол
№ 12 от 18.03.2003 г. на ОбС – с. Челопеч.
3218
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