
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 Върховния административен съд на Република България – бр. 104 от 

2020 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2020 г., бр. 73 и 109 от 2021 г.) 

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се ал. 5а: 

„(5а) За срока 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 НЗОК заплаща на лицата по чл. 

7, ал. 1 по 10 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и 

продукт/и 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.), с ниво на заплащане 100 на сто.“ 

2. В ал. 6 думите „ал. 1 и 5“ се заменят с „ал. 1, 5 и 5а“. 

Заключителна разпоредба 

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

Министър: Асена Сербезова 

 


