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СПРАВКА  

за становищата, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне 

на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

 

№ Участник в общественото 

обсъждане 

Предложение/Мнение Приема/ 

не приема 

предложе

нието 

Мотиви  

1.  Национална 

здравноосигурителна каса 

(вх. № 09-00-51/ 18.04.2017 г.) 

1.1. След направен анализ на дейността за болнична 

помощ, осъществена в периода април-декември 2016 г., са 

отчетени 11 236 случая по различни клинични пътеки /КП/, 

които са приключени като амб. процедура № 99. 

Визираните по-долу КП са с отчетени над 100 случая на 

предсрочно изпълнение на заложените дейности и 

съответно отчитане като АПр. 99. 

Обемът на дейност по тези КП може да бъде извършван 

в рамките на няколко часа и да се приключи дейността без 

да се ангажира легловата база на ЛЗ. Предложение за 

преминаване на дейности от клинични пътеки в 

амбулаторни процедури – по отношение на: 

КП № 4 "Преждевременно прекъсване на бременността" 

КП № 68 "Диагностика и лечение на заболявания на 

горния гастроинтестинален тракт" 

КП № 134 "Консервативно лечение при инфекции и 

възпалителни заболявания на окото и придатъците му" 

КП № 163 "Оперативни интервенции чрез долен достъп 

за отстраняване на болестни изменения или инвазивно 

изследване на женските полови органи" 

КП № 241.1 "Диагностични процедури за стадиране и 

оценка на терапевтичния отговор при пациенти със 

злокачествени солидни тумори с КТ" 

Не се 

приемат 

предложе

нията по 

т. 1.1. – 

1.6. 

Направените предложения 

по т. 1.1. – 1.6. не са свързани 

с предмета на допълнението 

на  Наредба № 2 от 2016 г. 

Освен това предложенията 

не са подкрепени от 

необходимия статистически 

и финансов анализ, касаещ 

промяната в разходите по 

бюджета на НЗОК, които ще 

следват при тяхното 

приемане. При необходимост 

от допълнителни средства 

следва да бъде съобразена 

разпоредбата на чл. 19 от 

Закона за публичните 

финанси.  
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КП № 244 "Диагностика и лечение на хеморагични 

диатези. Анемии" 

  1.2. Дейността по Криотерапия в КП № 135 „Оперативно 

лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и 

травми, засягащи задния очен сегмент“ да бъде изведена 

като АПр /само за новородени/. Предложението е свързано 

с необходимост КП № 135 да бъде прилагана по време на 

болничния престой на новороденото по неонатологичните 

КП, без то да се извежда за продължително време от 

кувьоза. 

  

  1.3. АПр. № 99 по КП 16 „Диагностика и лечение на 

нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден 

инфаркт без инвазивно изследване и/или 

интервенционално лечение“ по изключение да се даде 

възможност за привършване в по-кратък от 12 ч. срок. 

Предложението е направено във връзка с това, че 

изискването за минимален престой 12 ч. по АПр. № 99 

забавя насочването на пациента в друго ЛЗ за инвазивна 

диагностика или интервенционално лечение в случаите на 

усложнено протичане с висок риск, налагащо спешно 

инвазивно изследване и лечение. 

  

  1.4. АПр. № 99 по КП 52 "Диагностика и лечение на 

паренхимен мозъчен кръвоизлив" и КП № 53 "Диагностика 

и лечение на субарахноиден кръвоизлив" да се завършва в 

по-кратък срок от 12 ч. 

Предложението е направено във връзка с това, че 

изискването за минимален престой 12 ч. по АПр. № 99 

забавя насочването на пациента в друго ЛЗ за хирургично 

лечение, след като са проведени диагностичните 

процедури. 

  

  1.5. В КП 56 "Диагностика и лечение на болести на 

черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и 

плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови 

синдроми" са включени състояния, които могат да се 

диагностицират и лекуват в рамките на амб. процедури – 

напр. мононеврити и радикулопатии. 
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  1.6. Предложение относно следните КП, които включват 

диагностика и консервативно лечение, както и речева 

рехабилитация, да се структурират като Амб. процедури: 

КП 56 "Диагностика и лечение на болести на черепно-

мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и 

плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови 

синдроми" 

КП 113.1 "Диагностика и консервативно лечение на 

световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и 

централен тип - диагностична" 

КП 266 "Речева рехабилитация след ларингектомия" 

КП 133 "Консервативно лечение на глаукома, съдови 

заболявания на окото и неперфоративни травми" 

КП 134 "Консервативно лечение при инфекции и 

възпалителни заболявания на окото и придатъците му" 

КП 229 "Консервативно лечение при заболявания на 

лицево-челюстната област" 

КП 163 "Оперативни интервенции чрез долен достъп за 

отстраняване на болестни изменения или инвазивно 

изследване на женските полови органи" 

  

2.  Български зъболекарски съюз  

(вх. №35-ОМ-15/ 18.04.2017 г. и 

вх. № 62-00-28/ 19.04.2017 г.) 

Подкрепен е проектът на наредба и мотивите към него. 

Предложена е редакция на текста в т. IV от Приложение № 3 

„Дентална извънболнична медицинска помощ“ –  

„IV. За лицата с психични заболявания дейностите по т. III се 

извършват под обща анестезия след обстоен преглед от 

специалист психиатър със заключение, съдържащо диагноза за 

психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под 

обща анестезия. Двадесет и четири часово активно наблюдение 

при необходимост след обща анестезия.“ 

Предлага се разширяване на възрастовия диапазон за оказване 

на дентална помощ под обща анестезия, финансирана от НЗОК.  

Предложено е след отразяване на промяната в Наредба № 2, в 

преговорния процес за сключване на НРД за 2018 г. да бъдат 

предвидени съответните финансови средства в бюджета на 

НЗОК за дентална помощ за 2018 г. 

Не се 

приема 
Предложението не е 

свързано с предмета на 

допълнението на  Наредба № 

2 от 2016 г. 

Също така липсва финансов 

анализ на необходимите 

средства, които да обезпечат 

направеното предложение, а 

и такива не са предвидени 

със ЗБНЗОК за 2017 г. 
 

3.  Проф. Ива Петкова, 

Национален консултант по 

В КП 133 "Консервативно лечение на глаукома, съдови 

заболявания на окото и неперфоративни травми" да се 

Не се 

приема 

Предложението не е 

свързано с предмета на 
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очни болести (вх. № 33-18-210/ 

25.04.2017 г.) 

включи МКБ код Н53.0 Амблиопия, с което да се даде 

възможност за хоспитализация на деца с това заболяване. 

Пояснението и мотивите за това предложение са 

следните: 

Заболяването със съответния МКБ код Н53.0 е 

фигурирало до 01.04.2017 г. в КП 133, като през 2016 г. по 

данни на НЗОК са преминали 529 деца до 18 г. с това 

заболяване по КП 133.   

С изменение и допълнение на Наредба № 2 (обн., ДВ бр. 

91 от 18.11.2016 г., в сила от 1.04.2017 г.) МКБ кода на 

заболяването амблиопия е отпаднал от обхвата на 

клинична пътека № 133, което отнема възможността за 

хоспитализация на децата с това заболяване. 

Заболяването на настоящия етап не е включено в обхвата 

на нито една от клиничните пътеки по прил. № 9 от 

Наредба № 2. Предложението е с оглед осигуряване на 

възможност за финансово обезпечаване на дейности за 

заболяването, които изискват болничен престой - за 

детайлно диагностично уточняване и при необходимост от 

провеждане на ортоптично трениране. 

допълнението на  Наредба № 

2 от 2016 г. 

Също така липсва финансов 

анализ на необходимите 

средства, които да обезпечат 

направеното предложение, а 

и такива не са предвидени 

със ЗБНЗОК за 2017 г.  
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