
МОТИВИ 

към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на 

пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса 

 

Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 9 от 

2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса са свързани с необходимостта от отразяване в 

пакета дейности, заплащан от бюджета на НЗОК на включването на нов вид изследване, 

свързано с диагностиката на коронавирусната инфекция, с които да бъде разширен обхватът 

на утвърдените към настоящия момент дейности по диагностика на населението.  

Диагностиката на заболявания и тяхното ранно откриване е един от основните приоритети, 

залегнали в редица стратегически документи на Министерството на здравеопазването. Факт 

е, че ранното откриване на редица заболявания е предпоставка за тяхното навременно 

лечение, което в много случаи предотвратява възникването на последващи усложнения от 

съответното заболяване и съпътстващото ги влошаване в качеството на живот и 

инвалидизация на засегнатите лица. С оглед на това реализирането на по-широк обхват 

дейности в рамките на извършваните медико-диагностични изследвания е една от 

предпоставките за по-добро качество на предоставяните здравни услуги на населението в 

извънболничната медицинска помощ. 

В тази връзка с проекта се предлага допълване на пакета медико-диагностични дейности в 

извънболничната медицинска помощ с допълнителен вид изследване, с което да бъде 

подобрено качеството на предлаганите услуги в рамките на задължителното здравно 

осигуряване, особено в настоящата ситуация на регистрирано продължаващо повишаване 

на броя лица, заразени с коронавирус.  

В рамките на медико-диагностичните изследвания, които могат да бъдат извършвани след 

насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска 

помощ се предлага включването на специализираното изследване „Бърз антигенен тест за 

коронавирус“. Такова изследване до момента не е включено в обхвата на провежданите 

медико-диагностични изследвания. С включените му в проекта се цели създаване на 

възможнсти за ранно откриване и диагностика на наличието на инфектиране с коронавирус, 



което ще даде възможност за предприемане на навременни мерки по карантиниране или 

изолация на лицата и тяхното навременно лечение.  

Цел на предложените промени: 

С включване на нова дейност в пакетите за медико-диагностични изследвания по 

медицинската специалност „Клинична лаборатория“ и  „Вирусология“ се цели подобряване 

на качеството и навременността на медицинската помощ за пациентите и разширяване на 

дейностите за ранно откриване на заразеност с коронавирус. Това е от значение за 

навременно предприемане на необходимите мерки за карантиниране или изолация на 

заразените лица, оценка на възможностите за започване на навременно лечение и 

предотвратяване настъпването на усложнения от заболяването. 

Със заложените в проекта допълнителни изследвания се цели гарантиране на по-добро 

качество на предоставяните здравни грижи. 

Очаквани резултати: 

Като основен резултат от предложените промени се очаква подобряване на възможностите 

за ранна диагностика на лицата, заразени с коронавирус, тъй като съвременното лечение 

има потенциал да предотврати и намали възникването на последващи усложнения в 

здравословното състояние на засегнатите лица. От друга страна, ранното доказване на 

съществуваща инфекция у заразените лица и последващите мерки за тяхното 

карантиниране или изолация, би довело до значително забавяне на разпространението на 

този висококонтагиозен вирус.  

Като резултат от влизането в сила на предложените промени се очаква подобряване на 

извънболничната медицинска помощ, разширяване на ранната диагностика и лечението на 

заболяванията във всички възрастови групи с акцент върху майчинството, профилактика на 

детската възраст, ранна идентификация на злокачествените новобразувания и други 

хронични незаразни болести и като краен резултат – по-добро качество на живот на лицата 

с установени здравословни проблеми.   

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Финансовите средства за прилагането на предложените нормативни промени са в рамките 

на бюджета на НЗОК за съответната година.  

Новата уредба не въвежда изисквания, които да определят поемането на задължителни 

разходи в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ и на пациентите. 



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 отделните 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.  

 


