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Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне 

на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса е изготвен в изпълнение на чл. 45, ал.2 от Закона за 

здравното осигуряване. 

Причините за разработване на наредбата са свързани с постъпили редица 

сигнали от медицински специалисти и пациенти по повод на установени 

затруднения при прилагане разпоредбите в утвърдената наредба, касаещи 

провеждане на болнично лечение на пациентите с рядкото заболяване 

Наследствен ангиоедем, както и при медикодиагностично изследване за 

Chlamydia trachomatis.  

С настоящите текстове на наредбата е отпаднала възможността Клинична 

пътека № 110 „Лечение на доказани първични имунодефицити“ от Прил. № 9 

на наредбата да се изпълнява в структури по клинична алергология и от 

специалисти по клинична алергология по отношение на заболяването 

Наследствен ангиоедем. С предложения проект се дава възможност 

специалистите по клинична алергология да изпълняват тази клинична пътека 

за заболяването Наследствен ангиоедем в рамките на пакета на НЗОК. С това 

се запазва възможността пациентите с това заболяване по техен избор да се 

насочват при необходимост от болнично лечение както към структури по 



клинична имунология, така и към структури по клинична алергология и да 

бъдат обслужване от съответните специалисти. 

При направен анализ на сигналите, касаещи медикодиагностичното 

изследване за  Chlamydia trachomatis е установено, че съгласно Наредба № 4 от 

2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Микробиология", 

изследването за хламидии не е включено в задължителния минимален обем 

лабораторни изследвания за самостоятелни медико-диагностични лаборатории 

и микробиологични лаборатории на лечебни заведения за извънболнична 

помощ. В тази връзка провеждането му в рамките на специализираните 

медикодиагностични изследвания от пакета на НЗОК би затруднило 

провеждането му от микробиологични лаборатории, които нямат 

необходимото оборудване и не отговарят на изискванията за провеждане на 

такъв вид изследване. С оглед преодоляване на затрудненията при запазване на 

възможността да се провежда в рамките на пакета на НЗОК, изследването за 

Chlamydia trachomatis се дефинира като високоспециализирано 

медикодиагностично изследване по пакета Клинична микробиология от Прил. 

№ 2 на наредбата. 

Основната цел на разработената наредба е гарантиране на възможността за 

оказване на навременна, качествена и достъпна медицинска помощ на 

пациентите, включително на тези с рядкото заболяване Наследствен ангиоедем 

и пациентите, нуждаещи се от провеждане на диагностично изследване за 

Chlamydia trachomatis. 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани 

преодоляване на установените затруднения при осъществяване на 

диагностично изследване за Chlamydia trachomatis, както и даване на 

възможност по избор на пациентите с Наследствен ангиоедем болничното им 



лечение да се осъществява от специалисти както по клинична имунология, така 

и по клинична алергология. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Финансовите средства за прилагането на наредбата са в рамките на бюджета 

на НЗОК за съответната календарна година, като няма да са в тежест на 

бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ. От прилагането на 

нормативния акт не се очакват финансови резултати. 

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, 

че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са 

регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените 

отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и 

е от компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от 

разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по 

определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на 

здравни услуги и медицински грижи. 

 


