ОТЧЕТ
за извършена дейност на специализираната комисия по чл. 27, ал.1 от Наредба №
2/27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за
здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане( Наредба
№2) за лица до 18-годишна възраст, назначена със заповед № РД-18-38/12.03.2021г. на
управителя на НЗОК, за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.
За периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. са постъпили общо 432 заявления за
заплащане на медицински и други услуги по Наредба №2 за лица до 18-годишна възраст
видно от табл.1:
Таблица № 1

период

01.01.2022г.
31.03.2022 г.

общ брой
подадени
заявления

общ брой издадени от
НЗОК заповеди

432

395

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

59

336

Заявленията са разгледани на заседания от специализираната комисията по чл. 27, ал.1
от Наредба № 2 и са изготвени 1048 бр. протоколи.
Постъпилите заявления за заплащане на медицински и други услуги по Наредбата за
лица до 18-годишна възраст за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. са с 12,5 % повече спрямо
същия период за 2021 г. (378 бр. за 2021 г. и 432 бр. за 2022 г.).
За периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. са издадени 395 заповеди от управителя на
НЗОК, от които 336 за са лечение в България и 59 за лечение в чужбина.
Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в България са общо
336, като от тях за одобрение – 297 бр., за отказ 4 броя, прекратени – 6 бр. (по 1 от тях поради
изтичане на нормативно определения срок за отстраняване на неясноти и непълноти в
приложените документи, по 4 от тях след получена молба за прекратяване от страна на
заявителя, една преписка е прекратена поради факта, че е налице друго производство със
същия предмет пред същия орган) , три заповеди за отмяна на издадена заповед и 26 броя
заповеди за изменение на заповед.
За отчетния период са издадените 297 заповеди (88.39% от издадените заповеди за
лечение в Р България), с които е одобрено заплащането на медицински и други услуги
за лечението на деца в България (табл. №2), както следва:
Таблица № 2
Издадени заповеди за:
Лекарствени продукти
Генетични изследвания
Медицински изделия за неврохирургично
лечение

Брой заповеди за одобрение
151
30
59

Медицински изделия за ортопедично
46
лечение
Уреди за индивидуална употреба
1
Медицински изделия за кардиохирургия
7
Медицински изделия за гръдна хирургия
1
Лечение и диетични храни за специални
медицински цели за деца с редки
3
заболявания
Забележка* По едно заявление е издадена заповед за одобрение заплащането на
лекарствен продукт и диетична храна за специални медицински цели.
От издадените заповеди за одобрение на финансирането за лечение в България найголям е процентът на тези за лекарствените продукти – 50.7 %, следван от тези за медицински
изделия – 37.53%. (на първо място е броят на издадените заповеди за одобрение заплащането
на медицински изделия за неврохирургично лечение, следван от тези за ортопедично
лечение).
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2

Лекарствени продукти

50.7%

Медицински изделия за
неврохирургично лечение

19.8%

Медицински изделия за ортопедично
лечение

15.4%

Генетични изследвания

10.1%

Медицински изделия за
кардиохирургия

2.3%

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

1.0%

Уреди за индивидуална употреба

0.3%

медицински изделия за гръдна
хирургия

0.3%

Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в чужбина са общо 59
броя, като от тях 54 заповеди за одобрение на лечението на деца в чужбина (в това число 16
броя заповеди за изменение и допълнение на заповеди), за отказ 2 бр., прекратени 3 бр. (по 1
от тях след получена молба за прекратяване от страна на заявителя, по 1 поради влязъл в сила
индивидуален административен акт за същото лице и същата услуга и по 1- поради липса на
предмет).

За отчетния период от издадените 54 заповеди (91.53% от издадените заповеди за
лечение в чужбина) е предложено от комисията да бъде одобрено финансирането в
лечебни заведения в следните страни (табл. № 3):
Таблица № 3

държава

общ брой заповеди
през
периода, с одобрено
лечение

Австрия

10

Белгия

3

Великобритания

3

Германия

24

Италия
Турция
Франция
Хърватска
Швейцария

1
1
4
2
6

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

43

За отчетния период са изготвени проекти и издадени заповеди от управителя на НЗОК
за лечение на деца в чужбина в 9 страни, като най-голям е броят на децата, получили
организационно и финансово подпомагане за извършване на лечение в Германия, следвани
от Австрия и Швейцария.
Към 31.03.2022 година НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово
подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на 12 492 352,04 лева.
Същите са разпределени, като следва:
- за лечение в България - 12 297 422,75 лева;
- за лечение в чужбина - 194 929,29 лева.

