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НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги 

по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, 

ползване и заплащане 

 

 

(oбн., ДВ, бр. 26 от 2019 г., изм. и доп., бр. 90 от 2019 г., бр. 108 от 2020 г., бр. 79 от 

2021 г.) 

  

§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 3 се изменя така: 

„3. неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, 

лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина и лекарствени продукти, прилагани извън условията на 

разрешението за употреба по реда на чл. 266б от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина при спазване на условията и реда, определени за тях с Наредба № 

10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република 

България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на 

разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и 

за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени 

продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, когато лечението на съответното заболяване с тях не се заплаща на отделно 

основание с публични средства или със средства от бюджета на НЗОК и е без 

алтернатива в Република България“. 

§ 2. В чл. 21, ал. 4, изречение второ думите „14 дни“ се заменят с „един  месец“.  

§ 3. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 5 думите „Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с 

неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за 

условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени 

продукти от списъка по чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина“ се заменят с „Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с 

неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени 

продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени 

продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, 

изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона 

за лекарствените продукти в хуманната медицина“. 

2. Създава се т. 5а: 

„5а. при подаване на заявление за заплащане на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 3 за 

лекарствените продукти по чл. 266б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина – документите по чл. 30 от Наредба № 10 от 2011 г. за условията и 

реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, 

лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и 

лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за 

включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 

266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“ 

 

apis://Base=NARH&DocCode=8438819090&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=8438820108&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=8438821079&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art266а_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art266а_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art266а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art266а&Type=201/


2 
 

§ 4. В чл. 39, ал. 4, изречение трето думите „14 дни“ се заменят с „един  месец“. 

 

 

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ 

Министър на здравеопазването 

 

 

 

 

 


