
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, 

механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна 

каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за 

специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на 

превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 

и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 

30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 

2019 г., бр. 19 от 2020 г.; изм. с Решение № 9042 от 8.07.2020 г. на ВАС на РБ – бр. 104 

от 2020 г.; доп., бр. 106 от 2020 г.) 

§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на информацията за 

лекарствени продукти с INN по ал. 1а“. 

2. Създава се ал. 1а: 

„(1а) Националната здравноосигурителна каса анализира и обобщава към 1-во или 16-

о число на съответния календарен месец информацията за лекарствени продукти с INN, 

включено в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за което до момента не е заплащала, и е 

подадено заявление по чл. 4 не по-късно от 24-то число на предходния или 10-о число на 

съответния месец, когато лекарствените продукти са предназначени за лечение на остро 

инфекциозно заболяване по чл. 4 от Наредба № 7 от 2015 г. за критериите за определяне 

на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса 

заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 89 от 2015 г.).“ 

3. В ал. 2 думата „Националната“ се заменя с „Извън случаите по ал. 1а 

Националната“. 

4. Създава се ал. 3а: 

„(3а) Алинея 1а се прилага и за комбинирани лекарствени продукти, предназначени 

за лечение на остро инфекциозно заболяване по чл. 4 от Наредба № 7 от 2015 г. за 

критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната 

здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, при които 

комбинацията съдържа INN, включено в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за което до 

момента НЗОК не е заплащала.“ 

5. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на информацията за 

лекарствени продукти по ал. 5а“. 

6. Създава се ал. 5а: 

„(5а) Националната здравноосигурителна каса анализира и обобщава към 1-во или 16-

о число на съответния календарен месец информацията за лекарствени продукти, за 

които в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ има включени разширени показания и 

диагнози (МКБ-кодове) за лечение на остро инфекциозно заболяване по чл. 4 от Наредба 

№ 7 от 2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение 

Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени 

продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.“ 

§ 2. В чл. 6а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 числата „2, 4 и 7“ се заменят с „1а, 2, 3а, 4, 5а и 7“. 

2. Създава се ал. 3: 

„(3) Лекарствените продукти по чл. 4а, ал. 1а, 3а и 5а – относно новите показания и 

диагнози, се заплащат от НЗОК за времето на обявено извънредно положение поради 

епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за 



здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично 

разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.“ 

Заключителна разпоредба 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

Министър: Стойчо Кацаров 

 


