ОТЧЕТ
за извършена дейност на комисията по чл.13, ал. 1 от
Наредба №2 от 27 март 2019г. 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,
за одобряване, ползване и заплащане на услугите от Наредбата от лица над 18-годишна
възраст,
за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
За периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в НЗОК са постъпили 75 заявления за
одобряване на заплащането на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за
здравето на български граждани над 18 години:
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Подадените през 2021 г. заявленията за одобряване на заплащането на медицински и
други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето на български граждани над 18 години са
с 36,36 % повече за същия период на 2020 г.
Броят на подадените заявления за одобряване заплащането на трансплантации в чужбина
за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е осемнадесет, като за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020
г. заявленията за одобряване заплащането на трансплантации в чужбина са четиринадесет.
Всички постъпили заявления са разгледани на заседания от специализираната комисията
по чл.13, ал.1 от Наредбата и са изготвени 143 броя протоколи.
Постъпилите заявления за одобряване на заплащане на лечение в България и чужбина
са както следва:
1. За лекарствени продукти по чл. 5, ал.3 от Наредбата –18 бр.;
2. За трансплантация на органи, тъкани и клетки –18 бр.;
3. За извършване на диагностични и лечебни процедури в чужбина (химио и
лъчетерапия, оперативно лечение и др.) – 36 бр.;
4. Заявителят не е посочил вида на медицинската услуга, за която кандидатства – 3 бр.
По постъпилите през 2021 г. 75 броя заявления са издадени 69 броя заповеди.
Общият брой издадени заповеди за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е 81, като от тях
4 броя са по заявления от 2019 г. и 8 броя са по заявления от 2020 г.
По 43 заявления (37 бр. от 2021 г., 5 бр. от 2020 г. и 1 бр. от 2019 г.) са издадени заповеди
за одобряване на заплащането на медицински услуги.
Издадените заповеди за одобряване на заплащането на медицински услуги за 2021г. са
два пъти повече, спрямо същия период на 2020 г. Същото се дължи на броя на издадените
заповеди за одобрение по заявления за лекарствени продукти в съответствие с чл. 5, ал.3 от
Наредбата.
Пет заявления са за планово лечение в чужбина и са пренасочени по компетентност за
разглеждане от Комисията за разглеждане на заявления/искания за издаване на разрешение за
получаване на подходящо лечение извън държавата членка по пребиваване производството
(формуляр S2).

По осемнадесет заявления са издадени заповеди за прекратяване на производството (по
дванадесет поради липса на изискуемите документи и по девет по молба на заявителя).
По двадесет заявления са издадени заповеди за отказ от заплащане – по осем от тях
поради липса на нормативно определените предпоставки за заплащане на медицински услуги
по реда на Наредбата и по единадесет поради възможността лечението да се извърши в България
и по едно поради възможността лечението да се извърши в страна от ЕС.
Три заявления са за лечение на лица над 18 години с онкологични и онкохематологични
заболявания по чл.1, ал.3 от Наредбата и са насочени по компетентност към специализираната
комисия за разглеждане на заявления на лица до 18-годишна възраст.
С изменение и допълнение 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 (Наредбата) в чл. 5, ал. 3 е създадено изречение второ, съгласно което “При
необходимост от трансплантация на орган могат да се заплащат и разходи по
предтрансплантационно животоподдържащо и/или животоспасяващо лечение на заболяването,
налагащо трансплантацията, с лекарствени продукти по чл. 263 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, когато този вид трансплантация не може да се извърши
своевременно, неосъществяването на лечението със съответните лекарствени продукти
представлява пряк риск за живота на пациента и няма друга лекарствена алтернатива,
подходяща за пациента.“
Тази разпоредба е в сила от месец януари 2021г. и е изключение от общото правило на
чл. 6, т. 9 от Наредбата, съгласно което не се заплащат лекарствени продукти за лица над 18
години.
След влизане в сила на посоченото изменение са подадени три заявления от заявители с
диагноза „Муковисцидоза“ за одобряване на заплащането на лекарствените продукти
„Кафтрио“ и „Калидеко“. По две от заявленията заплащането на посочените лекарствени
продукти е одобрено от месец януари до настоящия момент, а по едно за месец май. Във връзка
с прието решение на МС в условията на пандемия от SARS-CoV-2 и обявената в България
извънредна епидемична обстановка е одобрено заплащането на лекарствени продукти за
предтрансплантационно животоподдържащо и/или животоспасяващо лечение по
четиринадесет заявления за три лица.
Към 31.12.2021 година НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово
подпомагане на лечението на лица над 18 годишна възраст в общ размер на 1 936 918,14 лева.
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