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                                                                                                                                       проект 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

(Обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 

113 от 1999 г., бр.  1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 

2002 г., бр. 8, 50, 107, 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 

99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 

2007 г., Решение № 3 от 13.03.2007 г. на Конституционния съд на Република България - 

бр. 26 от 2007 г.; бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., 

бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 

2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 

и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 

2015 г.)  

 

§ 1. В чл. 45, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, се определя 

като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се 

определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира при 

необходимост веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година.“ 

 

§ 2. Създава се чл. 45а: 

“Чл. 45а. (1) Медицинската помощ, включена в пакета дейности, гарантиран 

от бюджета на НЗОК, се определя като основен и допълнителен пакет по чл. 45, ал. 2 в 

зависимост от необходимостта: 

1. да се осъществява незабавно или да се планира за изпълнение в 

съответствие със стадия, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и 

състояние; 

2. от осигуряване на здравна закрила на рискови групи, както следва: 

а) деца, бременни и родилки; 
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б) лица със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или 

тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи. 

(2) В съответствие с ал. 1, основният пакет по чл. 45, ал. 2 включва 

медицински дейности, свързани с: 

1. промоция, профилактика и ранно откриване на заболявания; 

2. диагностика и лечение на лица със спешни състояния; 

3. диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали заболявания или 

състояния; 

4. диагностика и лечение на травми и отравяния, извън случаите по т. 2 и 3; 

5. диагностика и лечение на заболявания и състояния при деца, бременни и 

родилки; 

6. диагностика и лечение на онкологични, сърдечно-съдови и инфекциозни 

заболявания; 

7. диагностика и лечение на заболявания и състояния при трансплантирани 

пациенти; 

8. диагностика и лечение на всички състояния, възникнали в резултат на 

внезапно настъпила промяна в хода на съществуващо диагностицирано или хронично 

заболяване, при които отлагането на лечението може да доведе до влошаване на 

състоянието и/или развитието на заболяването, както и продължително лечение след 

острата фаза на заболяването; 

9. диагностика и лечение на дентални заболявания при спешни състояния. 

(3) В съответствие с ал. 1, допълнителният пакет по чл. 45, ал. 2 включва 

лечение на диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до 

непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и при които 

медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без опасност от 

влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта. 

(4) Планирането на медицинските дейности, включени в допълнителния 

пакет, се осъществява за всяко конкретно здравноосигурено лице след изпълнение на 

следните изисквания: 

1. поставяне на диагноза; 

2. обективна медицинска оценка на здравословното състояние на пациента, на 

историята и вероятното развитие на заболяването;  
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3. предоставяне на здравноосигуреното лице на достъпна информация 

относно сроковете за планов прием, която дава възможност за вземането на 

информирано решение от здравноосигуреното лице. 

(5) Максималните срокове, в които се осигурява медицинската помощ от 

допълнителния пакет се определят в наредбата по чл. 45, ал. 2 и не могат да водят до 

опасност от влошаване на здравословното състояние на здравноосигурените лица. 

(6) Предоставянето на медицинската помощ от основния и допълнителния 

пакет се извършва при гарантиране на достъп до достатъчни по количество и качество 

медицински дейности в условията на ефективност и медицинска целесъобразност.“ 

 

 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

 

 § 3. До определяне на основен и допълнителен пакет съгласно чл. 45, ал. 2 и чл. 

45а се прилага основният пакет, действащ към влизането в сила на този закон. 

 

 

 

 

 

 

 

apis://Base=NARH&DocCode=4667&ToPar=Art45_Al2&Type=201/

