
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на 

класификационни статистически системи за кодиране на болестите и 

проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури  (обн., ДВ, бр. 

111 

от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 75 и 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 

г., бр. 8 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г. и бр. 49 от 2020 г.)  

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „адаптиран вариант на Австралийската класификация на 

медицинските процедури – българска ревизия“ се заменят с „Кодираща система на 

медицинските процедури – версия 2020 г.“. 

2. В ал. 2 думите „адаптираният вариант на Австралийската класификация на 

медицинските процедури – българска ревизия“ се заменят с „Кодиращата система на 

медицинските процедури – версия 2020 г.“. 

§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 „Международна статистическа класификация 

на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия“ се правят 

следните допълнения: 

1. В „Списък на тризначните рубрики“ накрая се добавя: 

„Клас XXII Кодове за специални цели 

(U00-U85) 

Временно разпределение на нови заболявания с несигурна етиология или спешна 

употреба 

(U00-U49) 

U07 Кодове за спешна употреба 

U08 В личната анамнеза има COVID-19 

U09 Състояние след прекаран COVID-19 

U10 Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19 

U11 Необходимост от имунизация срещу COVID-19 

U12 Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини за COVID-

19.“ 

2. В „Пълен списък на тризначните рубрики и четиризначните подрубрики, и 

съдържанието им“ накрая се добавя: 

„Клас XXII Кодове за специални цели 

(U00-U85) 

Временно разпределение на нови заболявания с несигурна етиология или спешна 

употреба 

(U00-U49) 

U07 Кодове за спешна употреба 

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус 

Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, 

независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от 

идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.  

Не включва: 

• коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)  

• коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)  

• Тежък остър респираторен синдром [SARS] 

U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус 

COVID-19 БДУ 

Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или 

епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. 



При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте 

допълнителен код. 

Не включва: 

• коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)  

• COVID-19: 

○ потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1) 

○ специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести 

(Z11.5) 

○ наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)  

U08 В личната анамнеза има COVID-19 

U08.9 В личната анамнеза има COVID-19, неуточнен 

Забележка: Този незадължителен код се използва за записване на по-ранен епизод 

на COVID-19, потвърден или вероятен, който влияе върху здравословното състояние 

на човека и лицето вече не страда от COVID-19. 

Този код не трябва да се използва за първично кодиране на смъртността.  

U09 Състояние след прекаран COVID-19 

U09.9 Състояние след прекаран COVID-19, неуточнен 

Забележка: Този незадължителен код служи за установяване на състояние, 

свързано с COVID-19. Този код не трябва да се използва за състояния, които все още 

съпровождат COVID-19. 

U10 Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19 

U10.9 Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19, неуточнен 

Цитокинова буря | 

Kawasaki-подобен 

синдром 

Мултисистемен 

възпалителен синдром 

при деца (МIS-C) 

Педиатричен 

възпалителен 

мултисистемен синдром 

(РIMS) 

  

  

Временно 

свързан с 

COVID-19 

Не включва: Мукокутанен синдром на лимфните възли Kawasaki (М30.3)  

U11 Необходимост от имунизация срещу COVID-19 

U11.9 Необходимост от имунизация срещу COVID-19, неуточнена 

Забележка: Този код не трябва да се използва за международно сравнение или за 

първично кодиране на смъртността. Този незадължителен код е предназначен да се 

използва, когато човек, който може или не може да бъде болен, използва здравни 

услуги за конкретната цел да получи ваксина срещу COVID-19. 

Профилактична ваксинация срещу COVID-19 

Не включва: Непроведена имунизация (Z28.-) 

U12 Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини за 

COVID-19 

U12.9 Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини 

срещу COVID-19, неуточнени 

Забележка: Този код трябва да се използва като код за външна причина (т.е. към 

рубрика Y59, „Други и неуточнени ваксини и биологични вещества“). В допълнение 

към това трябва да се използва код от друг клас от класификацията, посочващ характер 

на неблагоприятния ефект. 



Правилното приложение на ваксината срещу COVID-19 в профилактична 

терапевтична употреба като причина за всеки неблагоприятен ефект.“  

§ 3. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се изменя така: 

……………………………. (притурка на интернет страницата на „Държавен 

вестник“) 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 4. Дейностите, извършени от 1 януари 2022 г., се кодират по тази наредба.  

§ 5. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт. 

§ 6. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се обнародва като притурка само на интернет 

страницата на „Държавен вестник“ към броя на вестника, в който се обнародва 

наредбата. 

Министър: Асена Сербезова 

 


