ОТЧЕТ
за извършена дейност на специализираната комисия по чл. 27, ал.1 от Наредба №
2/27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за
здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане( Наредба
№2) за лица до 18-годишна възраст, назначена със заповед № РД-18-38/12.03.2021г. на
управителя на НЗОК, за периода 01.01.2021г. – 30.09.2021г.

За периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. са постъпили общо 1229 заявления за
заплащане на медицински и други услуги по Наредба №2 за лица до 18-годишна възраст
видно от табл.1:
Таблица № 1

период

01.01.2021г.
30.09.2021г.

-

общ брой
подадени
заявления

общ брой издадени от
НЗОК заповеди

1229

1331

общ брой
общ брой
заповеди за
заповеди за
лечение на деца
лечение на деца
в България
в чужбина

251

1080

Всички постъпили за посочения период заявления са разгледани на заседания от
специализираната комисията по чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 и са изготвени 3229 бр.
протоколи.
За периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. са издадени 1331 заповеди от управителя на
НЗОК, от които 1080 за са лечение в България и 251 за лечение в чужбина.
Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в България са общо
1080, като от тях за одобрение – 1031 бр., за отказ 18 броя, прекратени – 30 бр. (по 15 от
тях поради изтичане на нормативно определения срок за отстраняване на неясноти и
непълноти в приложените документи, по 14 от тях след получена молба за прекратяване от
страна на заявителя и една е прекратена поради факта, че не попада в обхвата на Наредба
№2) и една заповед за отмяна на издадена заповед за одобрение на лечението.
За отчетния период от издадените 1080 заповеди, е одобрено финансирането по
1031 заявления за лечението на деца в България (табл. №2), както следва:
Таблица № 2
Издадени заповеди за:
Лекарствени продукти
Генетични изследвания
Медицински изделия за неврохирургично
лечение
Медицински изделия за ортопедично

Брой заповеди за одобрение
447
89
231
201

лечение
Уреди за индивидуална употреба
Медицински изделия за кардиохирургия
Медицински изделия за пластичновъзстановителна хирургия
Лечение и диетични храни за специални
медицински цели за деца с редки
заболявания

8
45
2
9

От издадените заповеди за одобрение на финансирането за лечение в България найголям е процентът на тези за медицински изделия – 46.5 % (на първо място е броят на
издадените заповеди за одобрение заплащането на
медицински изделия за
неврохирургично лечение, следван от тези за ортопедично лечение), следван от тези за
лекарствени продукти – 43.4 %.
50.0%
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43.3%
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22.4%
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19.5%

20.0%
15.0%
10.0%

8.6%
4.4%

5.0%
0.0%

0.8%

0.2%

0.9%

1

Лекарствени продукти

43.3%

Генетични изследвания

8.6%

Медицински изделия за
неврохирургично лечение

22.4%

Медицински изделия за ортопедично
лечение

19.5%

Уреди за индивидуална употреба

0.8%

Медицински изделия за
кардиохирургия

4.4%

Медицински изделия за пластичновъзстановителна хирургия

0.2%

Лечение и диетични храни за
специални медицински цели за деца
с редки заболявания

0.9%

Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в чужбина са общо
251 броя, като от тях 196 заповеди за одобрение на лечението на деца в чужбина (в това
число 58 броя заповеди за изменение и допълнение на заповеди), за отказ 26 бр.,
прекратени 26 бр. (по 15 от тях поради изтичане на нормативно определения срок за
отстраняване на неясноти и непълноти в приложените документи и по 11 от тях след
получена молба за прекратяване от страна на заявителя) и три заповеди за отмяна на
издадена заповед.

За отчетния период от издадените 251 заповеди е предложено от комисията да бъде
одобрено финансирането в лечебни заведения в следните страни, съгласно таблица 3:
Таблица № 3

държава

общ брой заповеди
през
периода, с одобрено
лечение

Австрия

48

Белгия

11

Великобритания

6

Германия

76

Испания

1

Италия

3

Люксембург
САЩ
Турция
Франция
Чехия
Швейцария

1
4
10
16
1
18

Лечение в България с участието на
чуждестранен медицински специалист

1

общ брой заповеди за
одобряване на
медицински и други
услуги по Наредба №
2 насочени към
комисия за издаване
на формуляри S2

95

За отчетния период са изготвени проекти и издадени заповеди от управителя на
НЗОК за лечение на деца в чужбина в 12 страни, като най-голям е броят на децата,
получили организационно и финансово подпомагане за извършване на лечение в Германия,
следвани от Австрия, Франция и Швейцария.
С писмо с изх. № 04-04-12/07.01.2021г. е направено предложение до МЗ за
включване в пакета със здравни дейности, които се заплащат от НЗОК амбулаторни
процедури за образна диагностика при ретинобластом при деца и лазертерапия на
новородени с ретинопатия. Включването им в основния пакет и осъществяването им в
български лечебни заведения ще доведе до подобряване на достъпа, своевременността и
ефективността на предлаганата медицинска помощ за тези категории пациенти, като се
оптимизира пътя на пациента при посочените заболявания.
С писмо с изх. №04-04-379/17.6.2021 г. е предоставена информация, относно
провеждане на планово лечение – протонна терапия в страни в страни от ЕС, ЕИП и
Конфедерация Швейцария, за периода от 2019г. до 30.06.2021 г., както и прогнозните
разходи за тях.
С писмо с изх. №04-04-378/21.6.2021 г. и писмо с изх. №04-04-378/13.7.2021 г. е
предоставена информация, относно увеличаване на обхвата на медицински и други услуги
по реда на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от
Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане Във

връзка с настъпили промени в нормативната уредба са налице няколко основни причини за
увеличаване на разходите за заплащане на медицински и други услуги по реда на
Наредбата, както следва:
1. С изменението на Наредбата, в чл.4, т.1 за лица над 18 год. и чл.7, ал.1, т.6 за
деца, отпада ограничението за одобряването на заплащане на извършване на
трансплантации в лечебни заведения на територията на държави – членки на Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария и в страни,
с които Република България има сключени договори за това, като е дадена възможност
трансплантации да се извършват и в други (трети) страни, с цел улесняване на търсенето на
донор и своевременност на лечението.
По отношение на извършването на трансплантации в трети страни не са приложими
механизмите за координация на системите за социална сигурност и лечението не може да
бъде проведено чрез формуляр S2 и се заплаща по реда на Наредбата и се заплаща по реда
на Наредбата.
2. С изменение на чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето е дадена възможност
„Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди
навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази
възраст до приключване на лечението“. На това основание по реда на Наредбата се
заплащат лекарствени продукти, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и
за лица над 18 години.
3. По реда на Наредбата се заплащат неразрешени лекарствени продукти и
лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ, утвърден със заповед на
министъра на здравеопазването. Този списък периодично се актуализира, към него се
добавят нови лекарствени продукти, като част от тях се заплащат по реда на Наредбата.
Видно от изложеното е разширен обхвата на медицинските и други услуги по реда на
Наредбата, включени са нови лекарствени продукти по чл. 266а от ЗЛПХМ
В съответствие с изменението на чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето с което е дадена
възможност лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди
навършване на 18-годишна възраст да продължи да се заплаща и след навършването на
тази възраст до приключване на лечението, е изменена и допълнена ал. 3 на чл.1 от Наредба
№ 2 от 2019 г., както следва:
„(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) В случаите по ал. 2 лицата до 18-годишна възраст
имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване,
която включва и заплащане със средства от държавния бюджет на медицински изделия,
високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, диетични храни за
специални медицински цели и лекарствени продукти, които не са включени в списъка по
чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Лечението за
онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до
приключване на лечението.“
Към 30.09.2021 година НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово
подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на 24 427 086,22
лева. Същите са разпределени, като следва:
- за лечение в България - 19 357 296,60 лева;
- за лечение в чужбина - 5 069 789,62 лева.

