
Приложение към решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-98/31.08.2021 г.

Раздел А

Пореден № Група Подгрупа
Група по 

технически 

изисквания

Технически изисквания

Условия за периодичност и/или количества на 

доставяните медицински изделия, заплащани от 

НЗОК

Стойност, до която НЗОК 

заплаща 

1 2 3 4 5 6 7

1.

2

Тест-ленти, приложими за апарати за 

измерване на кръвна захар чрез капилярна и 

венозна кръв

19,20 /за 50 бр./

Сензори 3
Сензори за продължително измерване на 

нивото на глюкозата

НЗОК заплаща при интезифицирано лечение с 

инсулин  по медицински критерии и указания
до 260,00 лв./месечно

1 Инфузионен сет

2 Резервоар за инсулин

НЗОК заплаща:

- при конвенционално лечение с инсулин ; 

- при интензифицирано лечение с инсулин; 

1. Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира  в заявлението. Апаратите да са без необходимост от 

допълнително калибриране или кодиране; да осигуряват възможност за съхраняване на пациентските данни от измерванията с възможност за трансфер на данни с микро USB кабел и ползване на безплатна 

пациентска платформа.

2. Четците за сензорите по 1.1.3, следва да се осигуряват безвъзмездно от заявителите, което се декларира в заявлението.

Медицински изделия за 

пациенти с инсулинова 

помпа

1.1.

Тест-ленти, приложими за апарати за 

измерване на кръвна захар чрез капилярна 

кръв

Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на извънболнична медицинска помощ, заплащани на лица, получили разрешение 

за търговия на дребно с лекарствени продукти

Изготвена по реда на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета 

с Решение № РД-НС-04-98/31.08.2021 г.

1

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР

Тест-ленти за измерване 

на кръвна захар

19,20 /за 50 бр./

до 259,00 лв.

1. Инсулиновите помпи, за които заявените медицински изделия са предназначени за прилагане, следва да се осигуряват безвъзмедно от заявителите, което се декларира  в заявлението. В заявлението се 

посочват конкретните модели инсулинови помпи, за които са приложими заявените медицински изделия.

1.2.

НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с 

инсулин до 10 бр./месечно по медицински критерии 

и указания

1 от 3



2.

1  коло, затворена торбичка

2 илео и коло, отворена (с източване) торбичка

3 капаче

2.1.2.
Еднокомпонентни системи 

за  деца
1 илео и коло, отворена торбичка за деца

1 двукомпонентна отворена торбичка с филтър

2 двукомпонентна отворена торбичка 

3 двукомпонентна затворена торбичка с филтър

4 двукомпонентна затворена торбичка 

5 коло-илео плочка

2.1.4.
Комплектен колостомен 

колектор
1

2.1.5.

Иригационна система и 

аксесоари към нея – за 

многократна употреба

1

1 коло-илео затворена торбичка, детска

2 коло-илео торбичка с източване , детска

3 коло-илео плочка за деца

4 капаче

2.1.6.
Двукомпонентни системи за 

деца

Еднокомпонентни системи 

за възрастни 

Изделия за илео- 

и коло-стоми
до 200,00 лв.

2.1.1.

ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМИ

Двукомпонентни системи за 

възрастни
НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от 

изделия за период от 1 месец, за една стома

2.1.3.
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2.2.1.
Еднокомпонентни системи - 

за възрастни и деца
1 торбички

1 торбички

2 плочки

2.2.3. Катетър 1 външен, урошийт

2.2.4. Торба 1 уринаторна, за нефростома

1 лечебна пудра

2 лечебна паста

3 протективен крем/спрей

4 кърпичка - почистваща/протективна

5 колан за по-сигурно закрепване

3.

1 Абсорбиращи

2 Трансфериращи

3.2. Марля 1 Стерилна вазелинова

3.3. Лейкопласт 1 със Safetac /или подобен/ слой 

3.4. Бинтове 1 Тубуларни 

5.

НЗОК заплаща по реда на чл. 25, ал.5 от Наредба № 7 по 

чл. 30а от ЗМИ съгласно указания, медицински критерии и 

съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен 

упълномощен представител

до 82,00 лв./месечно

6.

6.1
НЗОК заплаща за МКБ - Z46.6 "Проба и нагласяне на 

приспособление за отделяне на урина"
 до 72 лв./месечно

Стойността на изделията се включва в заплащаната 

от НЗОК индивидуална комбинация за съответното 

заболяване 

НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от 

изделия за период от 1 месец, за една стома

Превръзки

Незалепващи 

превръзки за 

пациенти с 

булозна 

епидермолиза

ИЗДЕЛИЯ ПРИ БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ -

 Кислороден концентратор 0-5 л/ минута

Изделия за 

поддържане на 

стоми

Аксесоари

Изделия за 

цистостома и 

друг изкуствен 

отвор на 

пикочните 

пътища

3.1.

до 206,40 лв

1. МКБ - Q81.0 - локализирана 

форма - до 132,00 лв;

2. МКБ - Q 81.0 генерализирана 

форма и МКБ Q 81.2 локализирана 

- до 924,00 лв.;

3. МКБ - Q 81.2 генерализирана 

форма и МКБ Q 81.1 - до 1849,00 

лв.

2.3

Интермитентни катетри

ИЗДЕЛИЯ ЗА СЪСТОЯНИЯ, НАЛАГАЩИ ПРОБА И НАГЛАСЯНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА УРИНА

Двукомпонентни системи - 

за възрастни и деца
2.2.2.

НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост 

от формата и тежестта на протичане на 

заболяването. 
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