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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

БАЛИ Българска асоциация за лекарствена информация 

БЛС Български лекарски съюз 

БМП Болнична медицинска помощ 

ДДД Допустима дневна доза 

ДФЕС Договора за функционирането на Европейския съюз 

ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЕК Европейска комисия 

ЕМА Европейска агенция по лекарствата 

ЕС Европейски съюз 

ЗБНЗОК Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

ЗЗ Закон за здравето 

ЗЗО Закон за здравното осигуряване 

ЗЛЗ Закон за лечебните заведения 

ЗЛПХМ Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

ЗЛ Закон за лечебните заведения 

ИАЛ Изпълнителна агенция по лекарствата 

КОЗТ Комисия за оценка на здравните технологии 

КХП Кратка характеристика на продукти 

ЛП Лекарствени продукти 

МИ Медицински изделия 

МЗ Министерство на здравеопазването 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НСЦРЛП Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени 

продукти 

НЦОЗА Националния център за обществено здраве и анализи 

ОЗТ Оценка на здравните технологии 

ОТС Лекарствени продукти, отпускани без рецепта 

ПЛС Позитивен лекарствен списък 

ПРУ Притежател на разрешение за употреба 

РЗИ Регионални здравни инспекции 

СЗО Световна здравна организация 

INN Международно непатентно наименование 

 

 

 



                               
 

Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 
реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 
Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg 

 
Стр. 4 от 39 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С настоящото документално изследване се анализират процесите и практиките 

на МЗ, НЗОК, НСЦРЛП и лечебни заведения относно финансиране, контрол и 

публична отчетност на отпусканите по лекарско предписание лекарства за 

извънболничната помощ в периода 2000-2019 година.  

Прави се преглед и анализ на нормативни документи, публични данни и 

годишни отчети на НЗОК, включително се анализират контролните дейности и отчети 

на институциите, които контролират тези процеси. 

 

1.1. Цел на изследването 

Основна цел на настоящата разработка е изготвянето на обзорен и аналитичен 

преглед и анализ на контрола на лекарствата по лекарско предписание и публичната 

отчетност на разходите за извънболничната помощ, както и анализ на контролните 

дейности и отчети на институциите, които контролират тези процеси. 

 Обхванат е периодът 2000-2019 г.  

 

1.2. Основание за документалното изследване 

Настоящото изследване се изготвя в изпълнение на поддейност 5 на Дейност 1 от 

Индикативния график по Проект „Разработване на предложения за подобряване на 

гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, 

формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в об-

ластта на лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022-C01, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейс-

кия съюз чрез Европейския социален фонд, стартирал на 15.01.2019 г. 

 Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ), която е бенефици-

ент по цитирания по-горе проект, ще анализа по настоящата дейност на проекта събра-

ните емпирични данни от реализираното проучване на процесите и практиките на МЗ, 

НЗОК, НСЦРЛП и лечебни заведения относно финансиране, контрол и публична от-

четност на отпусканите по лекарско предписание лекарства за извънболничната помощ 

в периода 2000-2019 година. 

 

1.3. Обхват на анализа 

Анализът обхваща проучване от създаване на НЗОК до момента.  

 

1.4. Методология за работа по проекта 

Използвани са следните методи на проучване: 

1. Документален метод – изследване на: публикувани данни и отчети на НЗОК в 

периода 2000-2019 г. и данни от ДВ, закони за бюджета на НЗОК на Р. България 

и публична отчетност на разходите за извънболнична помощ на база; контролни 

дейности и отчети на институциите, които контролират тези процеси. Тук са 

включени Закони за бюджета на НЗОК и Закона за отчитане бюджета на НЗОК, 
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годишни отчети, отчети публикувани от Народното събрание в годините и данни 

за лекарства от самата интернет страница на НЗОК. 

2. Емпиричен метод – чрез него се определят и отразяват общите характеристики 

на системата за контрол и публична отчетност на отпусканите по лекарско 

предписание лекарства за извънболничната помощ, като методът е базиран на 

множество източници, собствен опит и извличане и съпоставяне на данни от 

различни периоди от 2000 до 2019 г , както и анализ на процесите, на база 

публикувани данни. 

3. Аналитичен и графичен метод – за да се проследят процесите на отчетност и 

контрол на разходите за лекарствени продукти по лекарско предписание за 

извънболнична помощ и нагледно да се представят. 

 

 

2. ОБЩА ЧАСТ 

 

2.1. Документален преглед на процесите и практиките за финансиране и  

публична отчетноста на лекарства  при НЗОК, и средсвата за 

болнична помощ към лечебните заведения относно финансиране, 

контрол и публична отчетност за лекарствени продукти по лекарско 

предписание за извънболнична помощ в периода 2000-2019 година. 

 

 

3. АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКУВАНИ ДАННИ 

И ОТЧЕТИ ОТ НЗОК В ПЕРИОДА  2000 - 2019 Г. 

 

 

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) регламентира организациите и редът 

за финансиране на общественото здравеопазване чрез държавните органи и НЗОК. 

Законът определя начина, по който се извършва събиране и разходване на средства чрез 

НЗОК за целите на доболничната и болничната помощ. Този закон създава и 

нормативна основа за частното здравно осигуряване на доброволен принцип. [1] 

Със закона са предвидени средства на НЗОК за разходване за заплащане на 

медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и 

медицински изделия за тях, като са определени в закона за бюджета на НЗОК за 

съответната календарна година. НЗОК заплаща за оказването на определени видове 

медицинска помощ, като министърът на здравеопазването определя с наредба списък 

на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично 

лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели.  

За лекарствените продукти, включени в ПЛС и предназначени за домашно 

лечение на територията на страната, за които стойността, заплащана от бюджета на 

НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други 

притежатели на разрешение за употреба. 
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НЗОК и притежателите на разрешенията за употреба или техни упълномощени 

представители ежегодно провеждат задължително централизирано договаряне на 

отстъпки, към задължителните 10%, които се дават на базата на разходите, които НЗОК 

заплаща  

От това  договаряне с НЗОК са изключени генеричните лекарствени продукти по 

смисъла на ЗЛПХМ и на лекарствените продукти по чл. 29 от ЗЛПХМ.  

В закона е предвидено включване лекарствени продукти, предназначени за 

лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински дейности. 

В чл. 45 от Закона за здравното осигуряване на НЗОК е регламентирана 

отговорността по администриране разпределението на бюджетно определените 

средства за заплащане на оказано медицинско обслужване включително и за 

лекарстволечението на пациентите.  

Видно от нормата е, че основната задача на НЗОК е да осъществява и 

администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по 

управлението на събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности 

и лекарства в полза на здравноосигурените лица.  

Поради публичния характер на средствата, които се разходват при тази дейност, 

тя има особена нормативна регламентация и подлежи на специални правила за 

договаряне на ежегодни отстъпки чрез задължително централизирано договаряне от 

стойността между НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни 

упълномощени представители.  

Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) [2] 

цели създаване на условия, които осигуряват пускане на пазара на лекарствени 

продукти, които отговарят на изискванията за качество, безопасност и ефикасност. Той 

изцяло стъпва на европейските правила на Директива 2001/83/ЕС. 

В Закона са посочени органите, пряко участващи и определящи развитието на 

лекарствения сектор, като част от националната здравна политика и чиито дейности са 

пряко свързани с пускане на пазара и контрол над лекарствените продукти, 

предназначени за хуманна употреба. 

Позитивният лекарствен списък се изготвя и поддържа от НСЦРЛП и включва 

лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства 

от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните 

заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по 

чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.  

Въз основа на предоставена от МЗ информация за количествата, които са 

посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в ПЛС за предходния един 

месец, специализирана електронна система ще извършва анализ за установяване на 

недостиг на лекарствени продукти, включени в ПЛС на територията на страната. 

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредба №  4 за специализираната електронна система за 

проследяване и анализ на лекарствените продукти (обн. ДВ. 46 от 11.06.2019г.) 

недостиг се установява при наличие на количества от съответния лекарствен продукт 

по-малко от 65% от необходимите количества за задоволяване на здравните 
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потребности на населението за период от един месец, изчислен въз основа на 

средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 

месеца.  

Със средства от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, гласи разпоредбата на чл. 263 на ЗЛПХМ, могат да се заплащат 

лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в 

ПЛС, необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, 

пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение 

на химически или биологични агенти или ядрена радиация. 

Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ) [3] регламентира видовете лечебни 

заведения и техния правен статут, дейност, процедурите по откриването и закриването 

им, правилата за акредитация и регистрация, управленската им структура и реда за 

преобразуване и приватизация на лечебни заведения, които са публична или общинска 

собственост. В него е очертана законовата рамка и за създаването на лечебни заведения 

за болнична или извънболнична помощ: от държавата, от общините и от други 

юридически или физически лица, като независимо от собствеността си те са 

равнопоставени. Медицинската дейност на всяко лечебно заведение подлежи на 

контрол. 

В чл. 74, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е регламентирана възможността 

за създаване на комисия по лекарствена политика в лечебното заведение. Дейността на 

тази комисия следва да е насочена към прилагането на фармако-терапевтичните 

ръководства, като при проблеми в лекарствената терапия да се информират 

съответните медицински научни дружества и експертни съвети към министъра на 

здравеопазването. 

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 
(ЗБНЗОК) [4] се съставя в съответствие с бюджетната рамка на институцията за 

съответната календарна година. С него се гарантира пакетът здравноосигурителни 

дейности в обхвата на задължителната здравно осигуряване. Законът за бюджета на 

НЗОК за 2019 г.
1
 осигурява 490 мил. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери 

– всичко, спрямо закона за 2018 г. В него са заложени следните параметри за разходи и 

трансфери за лекарства през 2019 г.: 

 здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на 

страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и 

инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на 

болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги – в размер общо на 1 117 800, 0 хил. лв.; 

 здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ – 104 000,0 хил. лв.; 

 плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 

за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 

от Закона за здравето – 6 576,0 хил. лв. 

                                                 
1
 Обн. ДВ. бр. 102 от 11.12.2018 г. 
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Целта на ЗБНЗОК е публичните средства да бъдат разходвани законосъобразно, 

прозрачно и ефективно чрез съответната нормативна уредба и контролни механизми, 

да осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на 

здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи 

на условията за сключване на договори с НЗОК, за да предоставят медицински и 

дентални дейности професионално и на високо ниво. 

Очакваните резултати от реализирането на заложените в Закона средства за 

здравноосигурителни плащания през 2019 г. са: 

- обезпечаване ефективното функциониране на системата на задължителното 

здравно осигуряване; 

- осигуряване на здравноосигурените лица на достъпна, качествена и своевременна 

медицинска помощ; 

- сключване на договорите по чл.59, ал.1 от ЗЗО между НЗОК и изпълнителите на 

медицинска помощ по смисъла на чл.58 от ЗЗО; 

- равнопоставен достъп на лечебните заведения до системата на задължителното 

здравно осигуряване, при спазване изискванията на закона. 

 В съответствие с разпоредбите на ЗЗО, НЗОК планира и договаря закупуването в 

полза на здравноосигурените лица на медицинската помощ в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване в рамките на обемите, договорени в 

Националните рамкови договори (НРД) или в решението на Надзорния съвет на НЗОК 

и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в 

годишния размер на средствата по Закона за бюджета на НЗОК. 

През 2019 г. НЗОК гарантира заплащането на лекарствени продукти за домашно 

лечение и за лечение в условията на болничната медицинска помощ за онкологични и 

хематологични заболявания, както и лекарствени продукти при животозастрашаващи 

кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 

коагулопатии в условията на БМП, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказваните медицински услуги. 

Постоянно действащи комисии в НЗОК 

В НЗОК са създадени постоянно действащи комисии, които извършват 

експертиза по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО, в случаите на необходимост от скъпоструващи 

лекарствени продукти. По този начин се прецизира лечението на пациентите, което 

осигурява баланс между терапевтичен ефект и бюджетно въздействие при лечението с 

тези лекарствени продукти. 

В заложените средства за медицински изделия прилагани в БМП през 2019 г. е 

предвидено заплащане на медицински изделия, които през 2018 г. са заплащани от 

НЗОК и тези финансирани от МЗ по реда на Методиката за 2018 г. - медицински 

изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания. 

Контрол върху разходите за лекарствени продукти 

През 2019 г. продължава засиленият контрол върху предписването и 

отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели чрез въвеждане на алгоритъм за определяне на реда и 

начина на извършване на проверки. 
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Механизмът за контрол върху разходите, който се прилага през 2019 г., е: 

- договарянето от НЗОК на отстъпки за всички лекарствените продукти от 

Позитивния лекарствен списък, за които стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, 

се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други 

притежатели на разрешение за употреба, НЗОК и притежателите на разрешенията за 

употреба или техни упълномо-щени представители ежегодно провеждат задължително 

централизирано договаряне на отстъпки (с изключение на генеричните и биоподобните 

лекарствени продукти). 

 Договарянето на тази отстъпка е условие за заплащане на лечението с тези 

лекарствени продукти от НЗОК. НЗОК договаря отстъпка за всички лекарствени 

продукти по чл. 45, ал. 10 и 21 ЗЗО на един притежател на разрешение за 

употреба/негов упълномощен представител или на различни притежатели на 

разрешения за употреба, които са упълномощили един общ представител, разпределена 

изцяло в полза на НЗОК под формата на възстановяване на разходи, в общ размер не 

по-малък от 10 на сто от разходите на НЗОК за съответно тримесечие за лекарствените 

продукти [9].  

 Допълнително за лекарствените продукти с нови международни непатентни 

наименования, за който е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 

или 2 ЗЛПХМ, задължително се договаря отстъпка от заявената за образуване цена по 

чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти съобразно прогнозния бюджет на НЗОК за 

съответния договорен период. Договарянето на отстъпката е условие за включване на 

лекарствения продукт в ПЛС съгласно чл. 262, ал. 10 ЗЛПХМ и не се счита за 

проведено задължително договаряне на отстъпки като условие за заплащането му от 

НЗОК.  

-Прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК, в случай на надвишаване на установените в закона за бюджета на 

НЗОК за съответната година разходи за здравноосигурителни плащания за лекарствени 

продукти чрез възстановяване от страна на притежалите на разрешението за употреба 

или техните упълномощени представители на НЗОК. 

Заложените по Закона  средства за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни през 2019 г. са в общ размер на 1 221, 8 млн. лв. [4] 

Въведени промени със Закона за ЗО 

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 

2019 г. се въвеждат промени в ЗЗО, ЗЛПХМ, ЗЛЗ, ЗЗ и др. по отношение на нови 

механизми за заплащане на лекарствени продукти в следните насоки: 

Разширява се обхватът на лекарствените продукти, включвани в пакета, 

гарантиран от бюджета на НЗОК. Освен прилаганите в болничната медицинска помощ 

лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания се предлага включване 

и на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 

оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в 

условията на бонична медицинска помощ, които на този етап се финансират със 

средства от бюджета на МЗ. 
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Промени се въвеждат в частта, регламентираща провеждане на задължително 

централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените продукти, изразяващи се в 

следното: 

- прецизира се обхватът на продуктите, за които се провежда договаряне, като се 

включват и лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 

оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в 

условията на бонична медицинска помощ.  

- С предложените изменения практически се въвежда задължително 

централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, които са сами в 

група (стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, се изчислява чрез групиране, в 

което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за 

употреба), заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на генеричните и 

биоподобните лекарствени продукти, за да се гарантира присъствието на българския 

пазар на вече утвърдени в медицинската практика терапии, които влизат в редица 

терапевтични схеми; 

- делегира се с наредбата по чл.45, ал.9, освен условията и реда за заплащането на 

лекарствените продукти от НЗОК, да се регламентира за първи път и: 

 механизмите, гарантиращи  предвидимост  и  устойчивост  на  бюджета  на 

НЗОК, като за целта се определят: 

 категориите лекарствени продукти , за които се прилагат механизмите, 

обвързани с обема и ръста на разходите на съответните лекарствени продукти и 

дяловото им участие в структурата на разходите за съответното заболяване или 

на ниво ПРУ; 

 условията и редът за определяне на надвишаването на установените в закона за 

бюджета на НЗОК за съответната година разходи за здравноосигурителни 

плащания за лекарствени продукти за всяка една от обособените основни групи 

лекарствени продукти, както и редът за възстановяване от страна на 

притежателите на разрешенията за употреба или техните упълномощени 

представители на установените надвишения в полза на НЗОК. 

- правна възможност за Националната здравноосигурителна каса да може да 

договори с притежателите на разрешения за употреба заплащане след отчитане на 

резултата от терапията за лекарствените продукти, за които е определено проследяване 

ефекта от терапията съгласно чл. 259, а. 1, т. 10 от ЗЛПХМ; 

- правило, съгласно което за лекарствените продукти, принадлежащи към ново 

международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък 

по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

след 30 септември на текущата година, за които НЗОК за първи път ще заплаща, 

разглеждането на предложенията и договарянето на отстъпки по ал.10 и 21 да се 

извършва от началото на следващата година; 

- задължение за притежателите на разрешения за употреба на лекарствените 

продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, при поискване от НЗОК, да 

предоставят своевременно всяка информация, свързана със заплащането на 

лекарствените продукти, договарянето на отстъпки и прилагането на механизми, 

гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. 

apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art262_Al6_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art262_Al6_Pt1&Type=201/
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Целта на всички промени е да гарантират устойчивост на бюджета на НЗОК в 

частта му за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, без това да се 

отразява на достъпа на пациентите до нови и ефективни лекарствени терапии. 

Въвежда се принцип за предписване на лекарствените продукти на база 

терапевтичния курс, съобразено с неговата разходна ефективност. Това ще може да се 

прилага, когато в конкретния случай са налице терапевтични алтернативи, 

лекарствените продукти имат доказана сходна терапевтична ефикасност и безопасност 

за лечение на заболяването на задължително осигуреното лице, с подобно клинично 

протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта/те.  

Определя се понятието „разходна ефективност“ на лекарствен 

продукт/терапевтичен курс за лечение на едно и също заболяване. То се измерва на 

базата на разхода за терапията и подобряването на резултата от терапията. Принципът 

следва да се прилага от лекарите, респ. от лекарите по дентална медицина, 

предписвайки лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, при 

спазване на утвърдените фармако-терапевтични ръководства. Въвеждането на този 

принцип няма да доведе до допълнителна финансова тежест за пациентите, тъй като 

предписването на терапията, съобразено с нейната разходна ефективност, в т.ч. която е 

най-разходно ефикасна за НЗОК, не води до доплащане, респ. до увеличаване на 

доплащането от страна на пациента. Предлаганият принцип няма да наруши и правото 

на здравноосигуреното лице на подходящо, с оглед здравословното му състояние и 

развитието на болестта лечение, тъй като с въвеждането му се гарантира 

еквивалентност на терапевтичния ефект.  

Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по 

глава пета и приложение към № 10 към чл. 34, ал. 1, за 2019 г. се прилага за всички 

лекарствени продукти, отпуснати, съответно приложени, отчетени и заплатени напълно 

или частично от НЗОК през периода 1.01.2019 - 31.12.2019 г., с изключение на 

лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и 

инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета, 

определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, които НЗОК 

заплаща на изпълнителите на болнична медицинска помощ извън стойността на 

оказваните медицински услуги, § 37 от преходните и заключителни разпоредби на 

Наредба 10 [9] 

Очакван резултат от изпълнението на бюджета за 2019 г. на НЗОК 

Очакваният резултат е предвидимост в разходите на НЗОК за лекарствени 

продукти, но не за сметка на достъпа на здравноосигурените лица до лекарствена 

терапия, нито за сметка на нейната терапевтична ефикасност.  

 

 

3.1. Анализ на контролните дейности и отчети на институциите МЗ, НЗОК 

и НСЦРЛП относно лекарствата за извънболнична помощ  

 

В ЗЛПХМ е уреден държавният контрол върху лекарствените продукти, който се 

осъществява под ръководството на МЗ, като непосредствено ръководство се 

осъществява от главния държавен здравен инспектор, председателя на НСЦРЛП, 
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изпълнителния директор на ИАЛ и от директорите на РЗИ, които са държавни 

инспектори по контрола върху лекарствените продукти. Органи за държавен контрол са 

НСЦРЛП, ИАЛ и РЗИ. 

Отчетност на процесите и финансови покзатели от МЗ относно дейностите 

свързани с лекарства за извънболнична помощ 

Средствата, които се отпускат на МЗ се извършва чрез Закона за държавния 

бюджет, за всяка календарна година [5]. Сумите за бюджета на МЗ нарастват от 243,3 

млн.лв на 641 млн лв или това е 2,6 пъти от 2000 г в сравнение 2009 г. (Фиг.1) 

Лекарствата за периода, които осигурява МЗ, са по Наредба 34 [6] и те са определени 

направления, които се прилагат в лечебни заведения. (Виж Дейност 4)  

 

Фиг. 1. Бюджет на Министерство на здравеопазването и на НЗОК въз основа на гласуван Закон 

за държавния бюджет на МЗ и Закон за бюджета на НЗОК (в млн. лв., данни за 2000-2009 г.) 
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Фиг. 2. Бюджет на Министерство на здравеопазването и на НЗОК въз основа на гласуван Закон 

за държавния бюджет на МЗ (в  хиляди. лв., данни за 2010-2014 г.) 

Реално, по нормативни направления МЗ не осигурява за този период лекарства 

за извънболнична помощ. Спадането на средствата на МЗ от 2011 г. към 2012 г. е 

свързано с преминаването на лекарствта за онкологията към НЗОК. (Фиг 2) 

През 2013г. от Министерството на здравеопазването към НЗОК се прехвърля 

финансирането на дейности, които по същество представляват ангажимент на 

държавата – лечението на редките болести, ваксините, включени в Имунизационния 

календар на Р България, интензивните грижи, дейности по асистирана репродукция, 

лекарствата за лечение на онкоболни пациенти и др. 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е 

създаден на основание чл. 258 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина [2] 

 Структурата и функциите на НСЦРЛП са подробно разгледани в част 3 

Документално изследване на процесите и практиките за оценки на здравни технологии 

при: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП и ОЗТ, относно финансиране, контрол и публична отчетност 

за лекарства по лекарско предписание, процесите на оценки на здравни технологии.  

 Както беше по-горе посочено един от механизмите за контрол на разходите на 

НЗОК за лекарствени продукти е договарянето на отстъпка като условие за включване 

на лекарствения продукт в ПЛС съгласно чл. 262, ал. 10 ЗЛПХМ и не се счита за 

проведено задължително договаряне на отстъпки като условие за заплащането му от 

НЗОК. Размерът на отстъпката се договаря в съответствие с доклада за оценка на 

здравните технологии, изготвен и утвърден по реда на наредбата по чл. 262, ал. 4 

ЗЛПХМ.  

 От април 2019 г. дейността по оценка на здравните технологии се прехвърля от 

НЦОЗА към НСЦРЛП.  Дейността и отчетността на Комисията за Оценка на здравните 

технологии към НЦОЗА също е подробно представена в част 3 Документално 

изследване на процесите и практиките за оценки на здравни технологии при: МЗ, 

НЗОК, НСЦРЛП и ОЗТ, относно финансиране, контрол и публич-на отчетност за 

лекарства по лекарско предписание, процесите на оценки на здравни технологии. (10) 

НСЦРЛП като правоприемник на дейността по ОЗТ на своята интернет страница 

поддържа секция Оценка на здравните технологии. Съгласно публикуваната на 

05.02.2020 г. информация след 01.04.2019 г. в Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) са постъпили процедури, за 

които се изисква извършването на оценка на здравните технологии (ОЗТ), като следва: 

(10) 

 30 за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствени 

продукти, принадлежащи към нови международни непатентни наименования; 
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 40 за добавяне на нови терапевтични показания на лекарствени продукти, 

принадлежащи към международни непатентни наименования, включени в ПЛС; 

 4 съгласно чл. 32, ал. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти [7]. 

Към 31.01.2020 г. в рубриката ОЗТ на сайта на Съвета е публикувано, че са 

Издадени четиридесет и три броя заповеди, с които се определят работни групи, които 

да изготвят клинична и фармако-икономическа оценка на лекарствените продукти, 

подлежащи на ОЗТ.  

Към 05.02.2020 г. в НСЦРЛП са постъпили тридесет и две изготвени оценки на 

здравните технологии от работни групи. Двадесет и пет процедури с ОЗТ са разгледани 

на заседание на Съвета и имат издадени решения. 

 

Доклади за оценка на здравните технологии 

На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., 

в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си Докладите за 

оценка на здравните технологии само след предоставено писмено съгласие от 

съответния притежател на разрешението за употреба на оценявания лекарствен 

продукт. 

Резюме на доклади за оценка на здравните технологии 

На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти [7] Съветът публикува 

на интернет страницата си резюмета на Доклади за оценка на здравните технологии. 

От общо издадени 25 решения, са публикувани само 5 резюмета от стартирането 

на 1 април 2019 г.  

Относно ОЗТ се предвижда Регламент на ЕС [11] 

Предложеният регламент относно оценката на здравните технологии (ОЗТ) 

обхваща нови лекарствени продукти и някои нови медицински изделия, като 

предоставя основа за трайно и устойчиво сътрудничество на равнището на ЕС в 

сферата на съвместните клинични оценки в тези области. Държавите членки ще имат 

възможност да използват съвместни инструменти, методики и процедури за оценката 

на здравните технологии в целия ЕС, като работят съвместно в четири основни области:  

1) съвместни клинични оценки с насоченост към най-иновативните 

технологии в областта на здравеопазването, които имат най-голямо потенциално 

въздействие върху пациентите;  

2) съвместни научни консултации, при които разработчиците могат да се 

допитват до органите, извършващи оценка на здравни технологии;  

3) идентифициране на нововъзникващи здравни технологии с цел ранното 

определяне на тези, които са обещаващи; и  

4) продължаване на доброволното сътрудничество в други области. 

Държавите от ЕС ще продължат да носят отговорност за оценката на 

неклиничните (например икономическите, социалните и етичните) аспекти на 

https://www.ncpr.bg/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.html
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здравните технологии, както и да вземат решения относно ценообразуването и 

възстановяването на разходите. 

 

 

3.1.1. Отчетност на процесите и финансови покзатели от Национална 

здравноосигурителна каса относно дейностите свързани с лекарства за 

извънболнична помощ 

 

Националната здравноосигурителна каса (https://www.nhif.bg/page/71) изпълнява 

следните функции:  

 Гарантира достъпност и равнопоставеност при обезпечаването на осигурените 

лица с медицинска помощ в рамките на гарантиран пакет услуги, както и пълно 

или частично заплащане на лекарствените средства по списъците в НРД; 

 Управлява резерва от средства на НЗОК и разпределя паричните средства на 

НЗОК към районните здравноосигурителни каси за осъществяване на 

задължителното здравно осигуряване; 

 Разработва годишен бюджет на НЗОК и се отчита за изпълнението му; 

 Сключва договори за заплащане на лекарствени средства и консумативи с 

производители, доставчици и аптеки по списъци на лекарствени средства, 

утвърдени в НРД; 

 Осъществява медицински и финансов контрол върху задължителното здравно 

осигуряване. 

Публичността на здравноосигурителните разходи за лекарства, заплащани от 

НЗОК се базира на няколко източника:  

1. Годишните отчети на НЗОК се публикуват на интернет страницата на НЗОК в 

сектор „Годишни Финансови Отчети“. 

2. Изготвеният от НЗОК отчет се внася за одобрение от Министерския съвет. 

3. На интернет страницата на Министерския съвет се публикува дневния ред от 

заседанията на МС. 

4. Внесеният в Народното събрание от Министерския съвет одобрен годишен отчет 

на НЗОК се обсъжда от Комисията по здравеопазване и се публикува стенограма от 

проведеното заседание. В пленарна зала се приема или отхвърля предложението й. 

5. Решението на Народното събрание, с което се произнася по отчета на НЗОК, се 

обнародва в „Държавен вестник”. 

 

 Отчетност на финансови показатели на НЗОК за период 2000 -2009г. 

 Анализ на финансови средства в системата на общественото здраве, 

включително и лекарства за извънболнична помощ от Националната 

здравноосигурителна каса 

От 2000 г., след преобразуване на лечебните заведения в търговски дружества по 

смисъла на Закона за лечебните заведения, дейността им започна да се финансира от 

https://www.nhif.bg/page/71
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НЗОК по “пътеки” и от Министерство на здравеопазването. Бюджетните средства за 

областните лечебните заведения се осигуряваха основно чрез Министерство на 

здравеопазването, а общинските - чрез бюджета на общините. Университетските 

лечебни заведения бяха на субсидия от МЗ. 

Финансирането на лекарства за извънболнична помощ от 2000 г. се осъществява 

от НЗОК на основание чл. 55 от Закона за здравното осигуряване [1]. Аналогично на 

МЗ, средствата за НЗОК се гласуват със Закон за бюджета на НЗОК всяка календарна 

година [4]. Сумите за лекарства също попадат в този гласуван бюджет, предвид че те 

представляват значима част от бюджета на НЗОК.   

Като цяло бюджетът на НЗОК по гласувания Закон, в началото на всяка 

календарна година от 2000 г. до 2009 г. нараства със 79%, а при лекарствата от 2003 г. 

до 2009 г. с 64%.  

НЗОК реимбурсира 100% лекарствените продукти за някои социално-значими 

заболявания като диабет, болестта на Паркинсон, множествена склероза и някои 

психични заболявания от средата на 2000 г.  

Бюджетът на НЗОК от 2000 г., когато е гласуван за полугодие, от 53 млн. се 

усвояват едва 34 млн. лв. (64%) според източник от ахрив на МЗ. 

От 1423 търговски наименования през 2003 г., през 2008 г. от тях се заплащат 

1556 за извънболнична помощ. Проследяването може да се направи за годините 2000-

2005.  

През годините различните лекарства се реимбурсират различно на 25%, 50% или 

75%, и 100%, съгласно Списъка на лекарствата за извънболнична помощ, който се 

публикуваше на интернет страницата на НЗОК.  

По отчетите на НЗОК за 2001-2009г от интернет трудно може да се направи 

анализ на разходваните лекарства и каква част представляват лекарствата от внос, 

спрямо тези, които са местно прозведени, както и частта на генеричните лекарства 

спрямо иновативните. Икономическите данни за разходите на скъпоструващите 

лекарства са представени за 2003 г. и 2009 на Табл. 1. 

В отчетите на НЗОК от 2001 г. и 2009 г. социално-значимите заболявания не са 

проследени самостоятелно, за да е видно нарастването или спададането на отделните 

категории лекарствени продукти, които представляват най-висок дял от общите 

разходи. 

От анализа може да се заключи, че средствата за лекарства, отделяни от НЗОК, 

нарастват 10 пъти от 33 млн. лв. на 330 млн. лв. от 2000 г. до 2009 г.  

Разликата между планирани и разходвани средства от НЗОК е 99 млн. лв. за 

2002 г. и 108 млн. лв. за 2003 г., като през следващите години с преразход, започва да се 

вмества в бюджетите си средства предвидени за лекарства за съответната календарна 

година. [Табл 1 -. Фиг 2-4]  

Вместването в гласуваните разходи за 2004 г за лекарства и презразход на 

лекарствата  само с 8, 5 млн  лв спрямо 2003г . може да се отнесе към обнародването на 

Позитивния лекарствен списък с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2003 

г. (обн., ДВ, бр. 113 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.) тъй като  през 2004 г. 

отпаднаха над 300 лекарствени продукта от списъка на НЗОК.  (Таблица 1)[8] 
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Го 

дин

а 

 

 

Гласуван 

Бюджет НЗОК 

От ДВ 

Решение за 

приемане на 

отчета на 

изпълнението 

на бюджета на 

НЗОК 

Средства За 

лекарства 

За 

извънболнична 

помощ 

Решение за приемане 

на отчета на 

изпълнението на 

бюджета на НЗОК 

2004 год. от НС 

Отчетени разходи за 

лекарства за 

извънболнична 

помощ 

% на 

отчетените 

ЛП за 

извънболни

чна помощ 

от  

гласувания 

бюджет 

 

 

2000 

  

 

535 173 397 лв. 

             

 

       --------------- 

 Не е отбелязано в 

ДВ 

 

53 396 938 млн.. 

лв.  

(планирани) 

 Не е отбелязано в ДВ     

 

34 137  189 (архив 

МЗ) 

 

 

6.38% 

 

 

2001 

 

 

628 826 хил. лв. 

       

 

 Не се открива 

отчетен 

документ 

 Не е отбелязано в 

ДВ 

182 407 033 .лв. 

(планирани) 

Не е отбелязано в ДВ   

 

182 280 хил лв.  

(архив МЗ) 

 

 

28,99% 

 

 

2002 

 

 

686 113  хил. лв. 

     

  Не се открива 

отчетен 

документ   

 Не е отбелязано в 

ДВ 

  

 140 000 хил. лв. 

 

Не е отбелязано в ДВ   

 

239 000 хил. лв. 

(архив МЗ) 

 

 

34,83% 

 

2003 

  

769 921 хил. лв. 

 

  Не се открива 

отчетен 

документ 

  

163  000 хил. лв. 

 

 
271 000 хил. лв. 

(архив МЗ) 

 

35.20% 

 

2004 

 

838 646 хил. лв. 

882 967 хил. лв. 

(приход) 

  

236 500 хил. лв. 

245 000 хил. лв. 

(Отчетен ДВ 48, 2008) 

 

29.21% 

 

2005 

  

961 080 хил. лв. 

971 663 хил. лв.  

(Отчетен ДВ 42, 

2008) 

  

245 000 хил. лв. 

244 000  хил. лв. 

(Отчетен ДВ 42, 2008) 

 

25.38% 

 

2006 

 

1 061 805 хил. лв. 

1 065 91 хил. лв. 

(приход) 

 

 270 000 хил. лв. 

269 979  хил. лв. 

(Отчетен ДВ 42, 2008) 

 

25.43% 

 

2007 

 

1 212  316 хил. лв. 

1495 285 хил. лв. 

(приход) 

 282 150 хил. лв. 282 065 хил. лв. 

(Отчетен ДВ 98, 2008) 

 

23.27% 
 
2008 

 
1 686 117 хил. лв. 

 

 

  
295 490 хил. лв. 

 
 
17.52*% 

 
2009 

 
2 472 943 хил. лв. 

 

 

  
330 000 хил. лв.. 

 13,34% 
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Таблица 1. Процент отчетени средства за лекарствени продукти от общите разходи в Бюджета 

на НЗОК и отчети на бюджета за съответната година с посочен бюджет за лекарства за за 

извънболнична помощ в периода 2000-2009г.  
Източник: архив на МЗ, 2003 - 2004 г. 

 

*Процентът е изчислен спрямо планираните средства за лекарства за извънболнична помощ, поради 

липса на информация за реално отчетените разходи 

 

 

 

 

Фиг. 3. Разходи за лекарства, в млн. лв. 2000 - 2007 г., съгласно Закон за бюджета на НЗОК в 

ДВ и отчетени разходи по данни на  ДВ и архив на МЗ 
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Фиг. 4. Бюджет на НЗОК по данни, в млн. лв. 2000-2007 г. Доклад за състоянието на 

гражданите – първостепенна инвестиция в бъдещето на нацията 1999-2007 г.  
Източник: ахрив на на МЗ от интернет-страницата www.mh.government.bg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели/ 

Години 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

отчет 

 

отчет 

 

отчет 

 

отчет 

 

отчет 

 

отчет 

 

отчет 

 

отчет отче

т 

І. 

 

ОБЩО 

ПРИХО

ДИ 190.8 549.2 613.7 653.6 748.9 883 

 

971.7 

1 066 

1 21

1.3 

в т.ч. от 

здравноо

сиг. 

вноски       

 

1 032 

1 18

5.95 

ІІ. 

ОБЩО 

РАЗХО

ДИ 93 127 428 585 775 882 

 

1 069 

1 358 

1 49

5.2 

1. 

Текущи 

разходи 15 111 424 584 777 879 

1 067 

1 249 

1 49

4 

1.1. 

Админис

тративни 

разходи 15 13 20 20 22 25 

 

27 

29 31 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Здравно

осигурит

елни 

плащани

я - 97 404 565 755 853 

 

1 040 

1 219 

1 46

2.8 

ПИМП  33 86 97 103 97 

97 

111 

113.

9 

СИМП  12 57 73 83 94 

108 

111 

123.

8 

Денталн

а помощ  14 38 25 46 46 

51 

60 
69.3 

Медико-

диагн. 

дейност  5 29 38 39 43 

48 

52 

51.2 

Лекарств

ени 

продукт

и  34 182 239 271 246 

 

245 

270 

 

282.

1 

БМП  - 11 93 213 328 

491 

614 

822.

2 

Други  - - - - - - 6 0 

http://www.mh.government.bg/


                               
 

Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 
реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 
Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg 

 
Стр. 20 от 39 

 

2. 

Капита

лови 

разходи 78 16 4 0.7 -    2 3 

 

2 

5 

 

1.5 

3. Резерв - - - - - - - 104 - 

 

Таблица 2. Бюджет на НЗОК от 1999 до 2007 г. (в хил. лева) Източник: НЗОК, Отчети 

за касовото изпълнение на бюджета (От Доклад за състоянието на гражданите – първостепенна 

инвестиция в бъдещето на нацията 2005 – 2007 г.)  
Интернет-страница на МЗ, www.mh.government.bg, архив на МЗ 

  

 

 

Процентното съотношение на разходите за лекарствата спрямо общите разходи в 

НЗОК в годините от 2000 г. до 2007 г. от 9.7% стига до 23%, като бележи най-високи 

стойности през 2003 г. от 37%. Това е годината преди да влезе Позитивният лекарствен 

списък в сила. [Табл. 1] 

През 2002 г. списъкът на НЗОК бе актуализиран около 30 пъти и който се 

публикуваше само на интернет страницата на касата без каквито и допълнителни 

одобрения или обсъждания. В резултат на това бе въведен Позитивният лекартвен 

списък 2003 г. (Постановление на Министерски съвет № 81 от 08.04.2003 г. (ДВ, бр. 

34/15.04.2003 г., отм. ДВ. бр. 110 от 21 декември 2007 г.). 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която съгласно чл. 6, ал. 1 от 

Закона за здравното осигуряване [1] е създадена като юридическо лице със седалище – 

София, и с предмет на дейност – осъществяване на задължителното здравно 

осигуряване, е публичноправна организация и като такава е задължен субект за 

осигуряване на обществена информация по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Правото на гражданите на 

информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен 

интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията 

на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в 

ЗДОИ. 

ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до 

обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана 

с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си 

съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, 

независимо от вида на нейния материален носител. 

Съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване [1] (чл. 15, ал. 1) 

годишният финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и 

годишния отчет за дейността на НЗОК се одобрява от Надзорния съвет на НЗОК. 

Управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския 

съвет одобрените от надзорния съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета на 

НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК. След това годишният отчет за 

изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК се внасят от Министерския 

съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година (чл. 30 на ЗЗО). 

Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и 

отчета за дейността на НЗОК се обнародва в "Държавен вестник". 

http://www.mh.government.bg/
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Приходите на НЗОК 2010-2014 г. се формират основно от приходи от 

здравноосигурителни вноски и приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, 

приходите и доходите от собственост и други неданъчни приходи.  

 

 

Приходите от здравноосигурителни вноски се формират от 

здравноосигурителни вноски, събрани от НАП, приходи от здравноосигурителни 

вноски от Министерство на финансите, съгласно отчет на Министерство на 

финансите за осигурителни вноски на бюджетните предприятия (без НОИ, НЗОК и 

общините), включени в схемата на централизирано разплащане на осигурителни 

вноски, приходи от здравноосигурителни вноски от НОИ, съгласно писма на НОИ и 

приходи от здравноосигурителни вноски от НЗОК. 

 
 

 К

Д

Б 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 4 5 6 7 8 

 % БВП 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 

 Общо разходи за функция 

„Здравеопазване“ 
3 000 800 3 247 600 3 303 200 3 353 400 3 496 700* 

1 Национална 

здравноосигурителна каса 

2 039 432 2 633 730 2 633 730 2 737 276 2 823 110 

1,1 Здравноосигурителни 

плащания 

1 859 932 1 974 520 2 214 520 2 410 511 2 472 462 

1,2 Болнична помощ 1 016 932 958 020 1 168 876 1 278 511 1 297 462 

1,3 Извънболнична помощ 463 000 505 500 512 894 532 000 570 500 

1,4 Лекарствени продукти 347 000 391 000 495 525 542 000 546 500 

1,5 Други осигурителни 

плащания 

33 000 120 000 37 225 58 000 58 000 

1,6 Капиталови разходи 2 000 7 000 5 790 7 000 7 000 

2. Министерства и агенции 648 601 803 262 n.a. n.a. n.a. 

2.1. Министерство на 

здравеопазването 

590 794 718 099 480 117 374 404 388 082 

2,2 Други министерства и 

агенции 

84 873 97 629 n.a. n.a. 81 000 

3. Общини 216 318 133 777 n.a. n.a. 102 260 

 Субсидии за болнична 

помощ 

85 360 0 0 0 0 

4. Централен републикански 

бюджет 

43 305 17 913 n.a. n.a. n.a. 

5. Други 3 118 5 304 n.a. n.a. n.a. 

Таблица 3. Средства по Консолидирания държавен бюджет (КДБ) по функция здравеопазване 

(хил.лв)  

Източник: https://www.nhif.bg/page/74?section57_page=1&section58_page=1 

https://www.nhif.bg/page/74?section57_page=1&section58_page=1
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Година 

 

 

Гласуван 

Бюджет 

НЗОК 

От ДВ 

 

Отчетени 

средства на НЗОК 

съгл- 

Решение за 

приемане на 

отчета на 

изпълнението на 

бюджета на НЗОК 

 

 

 

Средства за 

лекарства за 

извънболнична 

помощ 

№ на Решение 

за приемане на 

отчета на 

изпълнението 

на бюджета на 

НЗОК 

 

% на 

средствата за 

лекарства за 

извънболнич

на помощ от 

гласувания 

бюджет 

2010 2 633 730 2 633 730 

 

347 000 (Отчетен ДВ 98, 

дек. 2010 

13.17% 

2011 2 633 730 2 633 730 

 

391 000 (Отчетен ДВ 98, 

дек. 2010) 

14.85% 

2012 2 633 730 2 633 730 

 

495 525 (Отчетен ДВ 99, 

дек. 2011 

18.81% 

2013 2 710 276 

 

2 737 276 

 

534 000 (Отчетен ДВ106, 

дек. 2013 

19.70% 

2014 3 048 110 3 0148 110 

 

552 000 

 

(Отчетен ДВ. 98, 

дек. 2014 

18.11% 

Таблица 4. Гласуван бюджет на НЗОК (в хил. лева) въз основа на Закона за бюджета на 

НЗОК 2010-2014 г. въз основа на данни от ДВ 

 

Увеличението на разходите за лекарствени продукти за посочените четири 

година 2010-2014 г, медицински изделия и диетични храни отразява реално 

съществуващи процеси в България. Демографските промени като увеличаване 

продължителността на живот, обуславя нарастването на броя пациенти с едно и 

повече заболявания. Увеличава се и необходимостта от медицински услуги, както и 

търсенето на лекарствена терапия, което води до ръст на разходите за лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща. 

Разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии 

с включването на нови международни непатентни наименования (INN) в списъка с 

лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат 

по реда на Закона за здравното осигуряване (Приложение №1 на ПЛС), също 

определя постоянното увеличаване на разходите за лекарствени продукти и това е 

посочено в резюме доклад на НЗОК за посочения период. [Табл. 4] Ежемесечните 

показатели в годините се движат между 32-50 млн на месец. 
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Фиг. № 5. Динамика на разходите за лекарства по месеци през 2011-2013 г 

Източник: https://www.nhif.bg/page/74?section57_page=1&section58_page=1 

 

Разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК  са  

 2013 - 550 млн. лв.;  

 2012 - 520  млн.  лв.;  

 2011 -  473 млн. лв. 

Отчетеното увеличение през 2013 г. е 5,8 % спрямо 2012 г. или над 30 милиона 

лева От друга страна е видно, че отчетените бюджети превишават значително 

гласуваните бюджети за периода от Табл. № 4. 

Разход за лечение на редки болести 

Анализът на данните по видове заболявания според НЗОК през на 2013 г. 

показва, че редките заболявания представляват 10,7 % от реимбурсната сума. При 

тези заболявания се отбелязва най-голям ръст - 36 % спрямо 2012 г. 

Разходите за редки заболявания през:  

 2013 г. са нараснали на 59 млн. за сравнение през  

 2012 г., когато те са 43 млн. лв., през 

 2011 г. /от март 2011 г. до декември, когато беше прехвърлена тази дейност на 

НЗОК/ са 27 млн.  

Увеличението се дължи от една страна на включването на нови заболявания 

като Имунодефицитни състояния, Болест на натрупването на гликоген - Болест на 

Помпе, Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия, както и на разходите за 

другите редки заболявания, лекарствените продукти за чието лечение се заплащат от 

НЗОК. 

https://www.nhif.bg/page/74?section57_page=1&section58_page=1
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 Отченост на финансовите средства за лекарства за извънболнична помощ 

2015-2019 

2015. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 

г.
2
 приема бюджета на НЗОК за 2015 г. по приходите и трансферите на обща сума 3 075 

534 хил. лв., и по разходите и трансферите на обща сума 3 075 534 хил. лв., от които 

разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински 

изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на 

територията на страната в размер на 544 164 хил. лв.; здравноосигурителни плащания 

за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на 

болничната медицинска помощ в размер на 175 000 хил. лв.; лекарствени продукти - 

ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ в размер на 2 713 хил. 

лв.; Общо 721 877 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2015 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 14.07.2016 г. Документът е 

наличен на сайта на НС
3
, но няма данни  да се е произнесло с Решение, че го приема.  

2016. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 

г.
4
 приема бюджета на НЗОК за 2016 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 3 

204 749  хил. лв. и по разходите и трансферите на обща сума 3 204 749 хил. лв., от 

които разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на 

злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги лекарствени продукти в 

размер на 540 926 хил. лв.; здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти  за 

лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги в размер на 

210 000 хил. лв.; плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за 

лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл.82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в 

размер на 2 712 хил. лв.; Общо 753 638 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2016 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 14.07.2016 г. Документът е 

наличен като Кратък отчет за изпълнението на бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2016 г. на сайта на НС
5
. Народното събрание се произнася 

с Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната 

здравноосигурителна каса за 2016 г. от 23.06.2017 г. Решението е обнародвано в ДВ. бр. 

74/12.09.2017 г. 

                                                 
2
Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г., обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. 

3
 https://www.parliament.bg/.../20160714102510ГОДНЗОК2015-%20НС%2021.06.20... 

 
4
 Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г., обн. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г. 

5
 https://www.parliament.bg/.../20170710100832Kratak%20godishen%20otchet%20bu... 

 

https://www.parliament.bg/.../20160714102510ГОДНЗОК2015-%20НС%2021.06.20...
https://www.parliament.bg/.../20160714102510ГОДНЗОК2015-%20НС%2021.06.20...
https://www.parliament.bg/.../20170710100832Kratak%20godishen%20otchet%20bu...
https://www.parliament.bg/.../20170710100832Kratak%20godishen%20otchet%20bu...
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2017. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 

г.
6
 приема бюджета на НЗОК за 2017 г. по приходите и трансферите на обща сума 3 452 

816,0  хил. лв. и по разходите и трансферите на обща сума 3 452 816,0 хил. лв., от които 

разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински 

изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на 

територията на страната в размер на 573 006,0; здравноосигурителни плащания за 

лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на 

болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги  в размер на 225 565,6 хил. лв.; плащания от трансфери от 

Министерството на здравеопазването за лекарствени продукти - ваксини и дейности по 

прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в размер на 2 180,0 хил. лв. Общо 800 751,6 хил. 

лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2017 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 27.06.2018 г. Документът не 

може да се намери онлайн, но на сайта на Министерския съвет е публикувано 

съобщение, че документът е одобрен от правителството
7
. Народното събрание се 

произнася с Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната 

здравноосигурителна каса за 2017 г. от 27.02.2019 г. Решението е обнародвано в ДВ. бр. 

19/05.03.2019 г. 

2018. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2018г.
8
 приема бюджета на НЗОК за 2018 г. по приходи и трансфери на обща сума 3 

859 978,0 хил. лв. и по разходите и трансфера на обща сума 3 859 978,0 хил. лв., от 

които разходи за:  

 здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на 

страната в размер на 718 000,0 хил. лв.; 

 здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на 

злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги  в размер на 282 000,0 хил. 

лв.;  

 плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за лекарствени 

продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в размер на 2 

180,0 хил. лв. Общо 1 002 180,0 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2018 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 10.06.2019 г.
 9

 и е наличен 

проектът на решението за приемане на Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2018 г. 

Отчетът не е наличен онлайн, но е налично Становище на Фискалния съвет по 

Годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2017 г., от който могат да се 

                                                 
6
 Закон за бюджета на НЗОК за 2017 г., обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. 

7
 http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-

06-2018-g 
8
 Закон за бюджета на НЗОК за 2018 г., обн. ДВ. бр. 101 от 19 Декември 2017г. 

9
 https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/period/2019-6 

http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g
http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g
https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/period/2019-6
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ползват данни за дейността на институцията през 2017 година
10

 Съдейки от практиката 

на Народното събрание, документът ще бъде приет през следващата календарна година.  

2019. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 

г.
11

 приема бюджета на НЗОК за 2019 г. по приходи и трансфери на обща сума 4 299 

603,0 хил. лв. и по разходите и трансфера на обща сума 4 350 003,0  хил. лв., от които 

разходи за лекарства са Общо 1 124 376,0 хил. лв както следва 

 

422 656,0 хил. лв.; здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

назначени с протокол, за които се извършва експертиза в размер на  

310 144,0 хил. лв.; здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за 

домашно лечение на територията на страната извън тези назначени по протокол и 

медицински изделия в извънболничната помощ в размер на  

385 000,0 хил. лв здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за 

лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при 

животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при 

пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които 

НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги в размер на.;  

6 576,0 хил. лв плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването 

за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ 

в размер на.  

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2019 г. ще бъде внесен за одобрение от Народното събрание през настоящата 

календарна година съгласно разпоредбите на ЗЗО. [1] 

На Фиг. 6 са показани здравноосигурителните разходите за лекарства по 

лекарско предписание от приетия годишен бюджет на НЗОК по Закона за бюджета на 

НЗОК за съответната календарна година в периода 2015-2019 г. спрямо отчетените в 

Народното събрание „Годишен отчет за дейността на Националната 

здравноосигурителна каса“.  

Следва да се отбележи, че само два от годишните отчети за дейността на НЗОК 

за 2016 г. и 2017 са  приети от Народното събрание, а останалата информация от 

неприетите отчети е публично достъпна онлайн. Надзорния съвет на НЗОК на 17 юни 

2019 г. внася чрез Министерския съвет в Народното събрание на 28.06.2019 г., 

сигнатура 902-00-17, Годишния отчет на НЗОК за 2018 г. 

 

 

                                                 
10

 https://www.fiscalcouncil.bg/uploads/stanovishta/stanovishte-nzok-otchet-2017.pdf 

 
11

 Закон за бюджета на НЗОК за 2019г., Обн. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г 

https://www.fiscalcouncil.bg/uploads/stanovishta/stanovishte-nzok-otchet-2017.pdf
https://www.fiscalcouncil.bg/uploads/stanovishta/stanovishte-nzok-otchet-2017.pdf
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Фиг. 6. Разходи за лекарствени продукти по Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса и отчетените разходи за лекарства за периода 2015 – 2019 

 

В сравнение със средните параметри на осигурителна вноска за Европейския 

съюз, които са в диапазона 8-12%, осигурителният процент в Република България е 8%. 

Определяща е комбинацията от среден размер на здравната вноска и голям процент 

неучастващи в осигурителния процес. 

Средствата за здравеопазване нарастват ежегодно и тези, които се гласуват 

според законите за бюджта на НЗОК, като цяло са ограничени. По-голяма част от 

ресурсите се разпределят за финансиране на болничната помощ.  

НЗОК е длъжна да предоставя публична информация за това какви средства са 

изплатени от средствата, събрани от здравните вноски на гражданите и заплащани по 

публични договори за лечението на здравно осигурените граждани. 

 Гражданите имат право да знаят как се разходват публични средства, събрани 

от здравните им вноски. Това свое задължение касата изпълнява чрез публикуване на 

сайта си на годишните отчети, включително и решенията за приемане или неприемане 

на отчетите от Народното събрание. 

Процедурата по приемане на годишните отчети на НЗОК преминава през 

одобрението на Министерския съвет и внасянето им за обсъждане от Народното 

събрание, което следва да се произнесе с решение. От направената справка
12

 на 

интернет страницата на НЗОК се оказа, че се публикуват Годишните финансови отчети 

на НЗОК по СЕБРА, но не и Годишните отчети за дейността на НЗОК за съответната 

календарна година, които се одобряват от Народното събрание.  

НЗОК е публикувала отчети за дейността си от 2003 г. до 2013 г., които са 

изключително разнородни и нехронологични в различните години, тъй като и за 

лекарствата се отчитат различни показатели и не са съпоставими в отделните години. 

                                                 
12
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Приет бюджет за здравноосигурителни плащания за лекарства по лекарско предписание  

Отчет на НЗОК по плащанията за лекарства 
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За 2002 г. и за 2005 г. няма публикувани отчети за дейността на НЗОК, както и за 

годините след 2013 г. https://www.nhif.bg/page/2035 

Отчети, които се публикуват в ДВ след приемането на отчета на НЗОК от 

Народното събрание, не се публикуват на сайта на МЗ. 

Анализът на публичността и прозрачността в дейността на НЗОК показва, че 

същата е оскъдна и трудно проследима. Въпреки непълната прозрачност на публичните 

разходи за лекарства, по данни от отчетите на НЗОК за 2015-2019 г. показани на Фиг. 5 

е видно ежегодното нарастване на разходите за лекарствени продукти. Нарастването се 

дължи не само на увеличения брой лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на 

ПЛС и които НЗОК реимбурсира, но и на включването на нови иновативни лекарства в 

него.  

 

1.4.1. Отчетност на НЗОК за лекарствени продукти за гражданите  

 

Съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване [1] (чл. 15, ал. 1) 

годишният финансов отчет, годишният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и 

годишният отчет за дейността на НЗОК се одобряват от Надзорния съвет на НЗОК. 

Управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския 

съвет одобрените от надзорния съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета на 

НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК. След това годишният отчет за 

изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК се внасят от Министерския 

съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година (чл. 30 на ЗЗО). 

Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и 

отчета за дейността на НЗОК се обнародва в "Държавен вестник". 

 

На страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/45) се публикува Списък с 

лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 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 прилагане на 

механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. 

- ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 

14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 март 2020 г. [9]  

Списъкът включва лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен 

списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ (Приложение № 1 на ПЛС) и 

предназначени за домашно лечение на заболявания, определени в списъка по чл. 45, ал. 

4 ЗЗО след получаване на писмено заявление от притежателя на разрешението за 

употреба или негов упълномощен представител, че желае съответният лекарствен 

продукт да се заплаща по реда на Наредба № 10.  

Към 1-во или 16-о число от съответния календарен месец НЗОК анализира и 

обобщава информацията за лекарствени продукти с INN, включено в Приложение № 1 

на ПЛС, за което заплаща, и е подадено заявление не по-късно от 24-то число на 

предходния или 10-о число на съответния календарен месец. Този срок се отнася и за 

комбинирани лекарствени продукти, при които НЗОК заплаща за всички INN, 

https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/45
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=9F7D99DC1D41184FE05332098C0A97A8


                               
 

Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 
реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 
Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg 

 
Стр. 29 от 39 

 

съдържащи се в комбинацията и включени в Приложение № 1 на ПЛС по чл. 262, ал. 6, 

т. 1 ЗЛПХМ.  

НЗОК анализира и обобщава на дванадесетмесечни периоди информацията за 

лекарствени продукти с международно непатентно наименование (INN), включено в 

Приложение № 1 на ПЛС, за което до момента не е заплащала, и е подадено заявление 

от притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен представител до 

24-то число на дванадесетия месец. Този срок се прилага и за комбинирани лекарствени 

продукти, при които комбинацията съдържа INN, включено в Приложение № 1 на ПЛС, 

за което до момента НЗОК не е заплащала. 

На дванадесетмесечни периоди се анализира и обобщава информацията за 

лекарствени продукти, за които в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ има включени 

разширени показания и диагнози (МКБ-кодове). 

Също на дванадесетмесечни периоди НЗОК анализира и обобщава 

информацията за INN, за които в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ има повишаване на 

нивото на заплащане. Изключение от това се прави, когато има повишено ниво на 

заплащане за INN за лечение на заболяване, спадащо към някой от класовете болести от 

I клас до клас XVII включително по МКБ 10, които заемат водещо място (първите шест 

места) в структурата на смъртността по причини за умирания или в структурата на 

хоспитализираната заболеваемост, или в структурата на първично инвалидизираните 

лица в Република България за последните три години. В този случай информацията се 

анализира и обобщава към 1-во или 16-о число от съответния календарен месец. 

Информацията, която НЗОК анализира и обобщава на дванадесетмесечен период 

се  публикува на интернет страницата на НЗОК в срок до 25-о число на дванадесетия 

месец. 

Информацията, която се анализира и обобщава към 1-во или 16-о число от 

съответния кален-дарен месец съотевтно се публикува към 13-о или 27-о число от 

съответния календарен месец. 

L Приложение № 1 на ПЛС поддържа ., общ списък на лекарствените продукти 

от досегашното Приложение № 1 на ПЛС и Приложение към Приложение № 1 на ПЛС 

(Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с 

ниво на заплащане 100 %).  

 Има достъпен архив от 2008 г. (Начало→Лекарства→Лекарствени 

продукти→Архив лекарствени продукти https://www.nhif.bg/page/1447?section2236). 

Достъп до общесвена информация за гражданите  

В Рубриката „Достъп до обществена информация“ на сайта на НЗОК 

(https://www.nhif.bg/page/1066) са публикувани Указания относно прилагането на 

достъп до обществена информация от НЗОК. 

(file:///C:/Users/m2012/Downloads/УКАЗАНИЯ%20ПО%20ЗДОИ.pdf).  

Заявление за достъп до обществена информация може да бъде свалено онлайн от 

file:///C:/Users/m2012/Downloads/Пр.№%201%20към%20УКАЗАНИЯТА%20-

%20ЗАЯВЛЕНИЕ%20ЗА%20ДОСТЪП.pdf.  

 

Чрез Рубриката „Достъп до обществена информация“ 

(https://www.nhif.bg/page/1066) на сайта на НЗОК гражданите могат да се запознаят с 

https://www.nhif.bg/page/1066
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=1dab7976-97bb-466a-bbeb-d9047a580131
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=1dab7976-97bb-466a-bbeb-d9047a580131
file:///C:/Users/m2012/Downloads/УКАЗАНИЯ%20ПО%20ЗДОИ.pdf
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=34fc8fe4-1b43-4f32-b667-11f4b8b6ac1b
file:///C:/Users/m2012/Downloads/Пр.№%201%20към%20УКАЗАНИЯТА%20-%20ЗАЯВЛЕНИЕ%20ЗА%20ДОСТЪП.pdf
file:///C:/Users/m2012/Downloads/Пр.№%201%20към%20УКАЗАНИЯТА%20-%20ЗАЯВЛЕНИЕ%20ЗА%20ДОСТЪП.pdf
https://www.nhif.bg/page/1066
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параметрите, заложени в Наредба за стандартните условия за повторно използване на 

информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, 

приета с ПМС № 147 от 20. 06. 2016 г., обн. ДВ. бр.48 от 24 юни 2016 г. Публикуваните 

данни включват списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в 

интернет за сферата на дейност на НЗОК, както и форматите, в които е достъпна. 

Данните обхващат: 

 информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, 

редът и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от 

ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията; 

 описание на правомощията на потребителя и данни за организацията, функциите 

и отговорностите на ръководената от него администрация; 

 списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете 

на издадените от органа нормативни и общи административни актове; 

 устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги на гражданите; 

 информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се 

публикува съгласно Закона за публичните финанси; 

 информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в 

профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки; 

 проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и 

резултатите от общественото обсъждане на проекта; 

 обявления за конкурси за държавни служители; 

 подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

Информиране на здравноосигурените лица и партньорите на Касата. 

Сайтът на НЗОК предоставя следните онлайн възможности за информиране на 

здравноосигурените лица и партньорите на касата. 

 В Рубриката „За гражданите“ (https://www.nhif.bg/page/patients) са поместени 

данни за: 

 правата и задълженията на пациента;  

 път на пациента – систематично е показан маршрутът на пациента до 

медицинска помощ;  

 информация относно потребителската такса.  

Уникалният код за достъп (УКД) дава възможност здравноосигурените лица да 

проверят здравното си досие, да упражнят правото си да контролират как се харчат 

парите от здравноосигурителни вноски, да бъдат известени по имейл за всяко 

настъпило медицинско или дентално събитие (преглед, лечение в болница или при 

зъболекар), включително и за децата до 18 години или за лица, на които са настойници.  

Посочва се същността на Европейската здравноосигурителна карта, както и 

процесът и указания за попълване на заявление, което може да се изтегли онлайн от 

https://www.nhif.bg/page/227.  

Здравноосигурено лице, решило да смени общопрактикуващия си лекар в 

посочените срокове, може да го извърши чрез сайта на НЗОК като си свали съответната 

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=dc42b865-ec11-4475-b3ca-3e543c64f8bb
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=dc42b865-ec11-4475-b3ca-3e543c64f8bb
https://www.nhif.bg/page/103
https://www.nhif.bg/page/103
https://www.nhif.bg/page/5
https://www.nhif.bg/page/5
https://www.nhif.bg/page/717
https://www.nhif.bg/page/717
https://www.nhif.bg/page/74
https://www.nhif.bg/page/74
https://www.nhif.bg/page/6
https://www.nhif.bg/page/6
https://www.nhif.bg/page/228
https://www.nhif.bg/page/228
https://www.nhif.bg/page/154
https://www.nhif.bg/page/68
https://www.nhif.bg/page/68
https://www.nhif.bg/page/patients
https://www.nhif.bg/page/227
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Регистрационна форма (за първоначален, постоянен или временен избор) за избор на 

общопрактикуващ лекар. 

 

Информиране и консултиране на здравноосигурените лица 

НЗОК предоставя различни възможности за информиране и консултиране на 

здравноосигурените лица по вълнуващи ги въпроси, свързани с правата и задълженията 

им. 

Осигурени са слените възможности: 

1. Посещение в приемните на НЗОК или в някоя от 28-те Районни 

здравноосигурителни каси (РЗОК). 

2. Свързване по телефоните в отделите за работа с граждани (списъкът с телефони 

за контакт в РЗОК са публикувани в Рубриката „Контакти с РЗОК“ на 

https://www.nhif.bg/page/contacts, или със Здравно-информационния център на 

НЗОК на тел.: 0800 14 800. 

3. Услугата „Консултация ONLINE“ на електронната страница на НЗОК 

осигурява информация за гражданите и договорните партньори на НЗОК по 

въпроси, свързани с осъществяването на медицинската и денталната помощ, 

заплащана от НЗОК и касае единствено въпроси, свързани с дейността на НЗОК 

в рамките на нейните компетенции, вменени със закон.  

Срокът за отговор на въпросите е до 5 дни и се публикуват на страницата на 

НЗОК само в работни дни. Потребителите следва да ги търсят по датата, на която са 

отправили запитването си. 

 

Справка за получаване на лекарствени продукти за домашно лечение, 

заплащани от НЗОК 

По отношение на желанието да направят справка за получаване на лекарствени 

продукти за домашно лечение, заплащани от НЗОК, да осъществят контрол или да 

разполагат с данни за анализ на информация относно лекарствени продукти по 

лекарско предписание, заплащани с публични бюджетни средства заинтересованите 

имат достъп до следната информация на сайта на НЗОК в Рубриката „Изписване на 

лекарства и ред за получаването им“ (https://www.nhif.bg/page/26) 

 

Права и отговорности на здравноосигурените лица при получаване на 

лекарства от НЗОК, влючително медицински изделия и диетични храни 

Здравноосигуреното лице (ЗОЛ) е задължено да внася здравноосигурителните си 

вноски по ред и в срокове, определени в Закона за здравното осигуряване[1], в 

противен случай губи здравноосигурителните си права, които се възстановяват след 

внасяне на дължимите суми. 

ЗОЛ има право да получава лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на 

страната, заплащани напълно или частично от НЗОК. 

На инетрнет страницата на НЗОК (Начало→Лекарства→Списък със заболявания 

https://www.nhif.bg/page/1930 ) е наличен Списък  на заболяванията, за чието домашно 

https://www.nhif.bg/page/26
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1506
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1506
https://www.nhif.bg/page/1930
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лечение на територията на страната нзок заплаща напълно или частично лекарствени 

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

утвърден с Решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г.(доп. и изм. с Решение № РД-НС-

04-9 от 26.01.2018 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-18 от 11.03.2019 г.). 

В рубрика Изисквания за заболявания (Начало→Лекарства→Изисквания за 

заболявания https://www.nhif.bg/page/206) е публикуван Списък на външни експерти 

към Комисията за извършване на експертизи по чл.78 т. 2 от ЗЗО по съответните 

клинични специалности. 

НЗОК заплаща за медицински изделия за домашно лечение по списък, определен 

от НС на НЗОК, наричан „Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща“ - 

медицински изделия в извънболничната помощ и медицински изделия, прилагани в 

болничната медицинска помощ. 

НЗОК заплаща за диетични храни за специални медицински цели по списък, 

определен от НС на НЗОК, наричан „Списък на диетични храни за специални 

медицински цели, заплащани от НЗОК“. 

 

Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за 

специални медицински цели се предписват само след извършен преглед/консултация от 

лекаря/лекаря по дентална медицина, който се документира в амбулаторния лист и се 

удостоверява с подписа на ЗОЛ. 

ЗОЛ има правото да изисква от изпълнителя на медицинска помощ информация 

относно всички лекарства, които получава, по отношение на тяхното действие, 

странични ефекти, възможна алтернатива при частично платени лекарства. 

ЗОЛ няма право да изисква подмяна на предписаните лекарства в аптеката. 

ЗОЛ носи солидарна отговорност с лекуващия лекар за провежданото лечение. 

ЗОЛ следва да следи срока на валидност на рецептата. 

 

Процедура за достъп до лекарствени продукти от страна на гражданите  

1. Проверка на здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да 

няма прекъсване на здравноосигурителни права, за да се получават лекарства и лечение 

от НЗОК. Справка може да се направи на интернет страницата на НЗОК- www.nhif.bg и 

на сайта на Националната агенция за приходите - www.nap.bg, както и в офисите на 

НАП в страната.  

2. Закупуване на рецептурна книжка на хронично болния. 

Рецептурната книжка на хронично болния се издава на ЗОЛ, определени като 

хронично болни със заболявания от “Списък на заболяванията, за които се издава 

рецептурна книжка на хронично болния” (Приложение № 6 на НРД 2020
13

).  

В случай, че все още ЗОЛ няма издадена рецептурна книжка, трябва да я закупи 

от аптека, сключила договор с НЗОК. Личният лекар може да насочи къде се намират 

тези аптеки в населеното място. 

                                                 
13

 Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между 

НЗОК и БЛС за 202-2022 г., в сила от 01.01.2020 г. Обн. ДВ. бр.7 от 24 януари 2020 г. 

https://www.nhif.bg/page/206
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1491
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1467
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1467
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1507
http://www.nhif.bg/
http://www.nap.bg/
https://www.nhif.bg/page/1565
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Книжката се издава и попълва от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или негов 

заместник (за срока на заместване), при който сме осъществили постоянен или 

временен избор. В нея личният лекар нанася съответния МКБ-код на заболяването, след 

което книжката трябва да бъде заверена в РЗОК. 

Заверената от РЗОК рецептурна книжка се представя отново на лекаря (ОПЛ, 

заместника му или на специалиста) при предписване на лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. 

Ако за назначената терапия на ЗОЛ се изисква „Протокол за предписване на 

лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“: 

 лекарствени продукти от група IА - протоколите за тях се разглеждат от 

комисия в Централното управление (ЦУ) на НЗОК, която извършва експертиза по чл. 

78, т. 2 от ЗЗО, и се утвърждават с решение на управителя на НЗОК съгласно специални 

изисквания на НЗОК при издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни 

заболявания; 

 лекарствени продукти от група IВ - протоколите за тях се разглеждат от 

комисия в РЗОК, която извършва експертиза, и се утвърждават с решение на директора 

на РЗОК, с изключение на лекарствени продукти, за които изрично е посочено в 

съответните Изисквания на НЗОК при издаване и утвърждаване на протоколи за 

конкретни заболявания, че се разглеждат от комисията в ЦУ на НЗОК и се утвърждават 

с решение на управителя на НЗОК;  

 лекарствени продукти от група IС - протоколите за тях се заверяват в РЗОК, а 

за определени лекарствени продукти, посочени в съответните изисквания на НЗОК при 

издаване и утвърждаване на протоколи за конкретни заболявания, заверяването се 

извършва след: 

- извършена експертиза от комисията в РЗОК и решение на същата за 

заверяване на протокола; при отрицателно решение на комисията директорът 

на РЗОК издава решение за отказ за заверяване на протокола, или 

- извършена експертиза от комисията в ЦУ на НЗОК и становище на същата до 

комисията в РЗОК за заверяване на протокола; при отрицателно становище 

директорът на РЗОК издава решение за отказ за заверяване на протокола. 

 

 

Архив за лекарства 2012 – 2018 г. (https://www.nhif.bg/page/1447) 

Наличен архив на ежемесечните актуализации за позитивния лекарствен списък 

за периода от 2012 до май 2018 г.  

В публикуваните списъци няма ясно и систематизирано описание на 

настъпилите промени за всеки един списък на лекарствените продукти, което да е от 

полза за пациентите и респективно на останалите граждани.  

Обикновено промените (примерно включването на нов лекарствен продукт в 

списъка) се отбелязват с различен цвят, като няма посочено обяснение какво означава 

маркираният в друг цвят текст, дали спада, повишава се или пък е нов продукт за ПЛС. 

Подобна сигнатура не е въведена. 

На същия линк от 16.01.2019 г. е наличен и Списък на лекарствени продукти 

при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции 

https://www.nhif.bg/page/1447
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на пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги. 

 

Пример за последния публикуван списък е от 27.02.2020 г. 

Публикуван е последният списък – ПЛС -Приложение 1 на НЗОК 

 

Списъкът с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 

24.03.2009 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 прилагане на 

механизми, като списъкът на НЗОК се публикува ежемесечно.   Например атериал  

ПЛС -се публикуван на 27.02.2020г. и включва, съгласно актуализацията на НСЦРЛП в 

Приложение № 1 на ПЛС от 02.02.2020г., общ списък лекарствени продукти от 

досегашното Приложение № 1 на ПЛС и Приложение към Приложение № 1 на ПЛС 

(Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с 

ниво на заплащане 100%. Дата: 26.02.2020). (9) Видна е редица зачертани лекарства в 

червено, но само може да се предполага, че тези лекарства са отпаднали от ПЛС, няма 

указания, какво точно означава тази сигнатура. Аналогични са и другите списъци  

В Рубриката Лекарствени продукти (https://www.nhif.bg/page/45) се поместват 

актуални списъци с лекарства, които НЗОК заплаща по реда 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 прилагане на 

механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, 

бр. 24 от 2009 г.) [9].  

Регулярно се актуализира и Приложение 1 на ПЛС, публикувано на интернет 

страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 

рубриката Лекарства - Лекарствени продукти (https://www.nhif.bg/page/45).  

В общата рубрика Лекарства (https://www.nhif.bg/page/drugs) може да се намери 

информация за аптеките, сключили договор с РЗОК за отпускане на лекарства за 

ветераните от войните към 10.10.2012 г. Публикува се информация и за: 

 лекарствени продукти, заплащани от НЗОК по реда на чл. 262 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредбата по чл. 45, ал.8 от Закона за 

здравното осигуряване; 

 информация за партньорите на НЗОК - притежатели на разрешения за употреба 

на лекарствени продукти, търговци на едро и търговци на дребно с лекарства; 

 информация за изпълнителите на медицинска помощ, назначаващи терапия и 

издаващи рецептурни бланки образци "МЗ-НЗОК No. 5", "МЗ-НЗОК No. 5А" и 

протокол образец "МЗ-НЗОК"; 

 информация за медицински изделия и диетични храни за специални медицински 

цели, заплащани от НЗОК; 

Архив в тази рубрика се поддържа от 03.02.2010 г. 
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Справка за брой болни и реимбурсна сума 

Отделно на интернет страницата на НЗОК е създадена секция Справка за брой 

болни и реимбурсна сума (https://www.nhif.bg/page/218): Начало→Лекарства→Справки 

за брой болни и реимбурсна сума). 

Там са налични Справки за разхода по международни непатентни 

наименования и химико-терапевтична подгрупа, за лекарствени продукти включени в 

Приложение №1 на ПЛС по месеци, като има архив от 2011 г., както и Разходи за 

противотуморни лекарствени продукти по международно непатентно наименование, 

заплащани извън стойността на клиничните пътеки, процедури отново представени по 

месеци до декември 2018 г. Наличните справки през годините са представени в 

различен формат включващ АТС код, INN, реимбурсна сума в лева, в някои случаи - 

наименование на химико-терапевтична подгрупа, лекарствена форма, брой на ЗОЛ - 

броени за периода. 

Заинтересованите лица имат възможност да си набавят информация относно 

брой болни и реимбурсна сума на адрес, където се публикуват брутните разходи на 

НЗОК по тримесечия, на лекарствени продукти от всяка основна група по INN, 

търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума в Excel формат. 

По начина на представяне на информацията и поради липсата на консистентност 

на включената в справките информация е трудно да се изготвят обосновани анализи за 

достъпа на пациентите до необходимата терапия, както и средствата изразходвани за 

тяхното лечение.  

 

Справки за брутен разход на лекарствени продукти за тримесечие на всяка 

основна група 

С промяната на Наредба № 10 от 2009 г. от 26.02.2019 г. [9] и прилагането на 

механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, се 

публикуват справки за брутен разход на лекарствени продукти за тримесечие на всяка 

основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума. Такава 

справка е достъпна за 2018 г. и за 2019 г. (https://www.nhif.bg/page/218) 

Въпреки представянето на по-подробна информация, в посочените справки за 

2018 г. и 2019 г. все още липсва информация за лекувания брой пациенти със 

съответните МКБ кодове и лекарствени продукти. 

 

Информация за гражданите за договорени дейности на НЗОК 

В Рубрика Информация за договорени дейности (https://www.nhif.bg) е 

предвидена възможност за публичен достъп до информация относно лекарствените 

продукти, медицинските изделия и храни, заплащани от НЗОК. Търсенето може да бъде 

осъществено по вид, търговско име, АТС код или МКБ код. В таблица е поместен 

списък с диагнози и техните параметри, а също цената, която се покрива от НЗОК и 

начина за предписване. Предоставя се възможност за справка за аптеки с възможност за 

избор на област, община и отпускани групи лекарства 

(https://services.nhif.bg/references/lists/pharmacies.xhtml). 
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В Раздел Лекарства, медицински изделия и храни (https://www.nhif.bg) е 

заложена онлайн информация, групирана в следните направления: Лекарствени 

продукти; Медицински изделия и диетични храни; Ветерани от войните, 

военноинвалиди и военнопострадали; Търговци на дребно с лекарства - аптеки; 

Изисквания за заболявания; За партньорите на НЗОК; Справки за брой болни и 

реимбурсна сума; Софтуер аптеки. 

 

Медицински изделия и диетични храни  

В Раздел Медицински изделия и диетични храни (https://www.nhif.bg/page/46) е 

предвидено да се публикува информация за медицинските изделия, прилагани в 

болничната и извънболнична помощ и за диетичните храни за специални медицински 

цели, прилагани в извънболничната медицинска помощ. С падащи менюта 

потребителите могат да открият актуални списъци с медицински изделия по групи, 

които НЗОК заплаща в условията на извънболничната и болничната медицинска 

помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба 

№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, 

ал.6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални 

медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, 

т. 3 от Закона за здравето [9], като посочената наредба на сайта на НЗОК не е актуална, 

тъй като има актуализации до 2019 г.  

Публикувани са и Указания за работа със списък с медицински изделия по 

групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и 

стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група. Информация за медицински 

изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, може да бъде намерена в Рубрика 

За болници, подрубрика Лекарствени продукти и медицински изделия, прилагани в 

болничната медицинска помощ. Поддържа се архив с база данни за регулация на 

медицински изделия и диетични храни, прилагани в извънболничната медицинска 

помощ. Архивът е от 15.10.2010 г. до 2019 г, 

(https://www.nhif.bg/page/1446?section2246_page=2). 

 

 Лекарства за Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали 

В подрубрика Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали се 

поместват документи, регламентиращи реда по предписване, отпускане и заплащане на 

лекарствените продукти на ветераните от войните, военноинвалиди и 

военнопострадали. (https://www.nhif.bg/page/220) 

Публикувани са Условията и реда за сключване на договори за отпускане и 

заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за 

специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК; Образци на 

типов договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за 

специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.  

 Инструкции за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО и други 

документи, регулиращи отношенията между НЗОК и търговците на дребно (аптеките) 

се поместват в Рубриката Търговци на дребно с лекарства - аптеки).  
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Архив на документалната дейност в областта на договорните отношения с 

аптеки на сайта на НЗОК се поддържа от 2016 г. (https://www.nhif.bg/page/149 

 

3.2.  Изисквания за заболявания 

 

Посочени са изискванията за провеждане на лекарствена терапия при 

определени заболявания (Начало→Лекарства→Изисквания за заболявания 

https://www.nhif.bg/page/206 ). Информацията е насочени и към гражданите, и към 

специалистите. Има създаден специален раздел за: 

- Редки болести и трансплантирани (https://www.nhif.bg/page/208) – посочени са 

изискванията на НЗОК за лечение на 29 заболявания, както и Указания относно 

предписване, отпускане, доставяне и съхранение на лекарствен продукт INN 

Nusinersen.  

- Онкологични заболявания (https://www.nhif.bg/page/209) – включва изисквания 

на НЗОК за провеждане на хормонална лекарствена терапия в извънболнична помощ на 

злокачествено новообразувание на млечна жлеза и на простатна жлеза. 

- Заболявания по специалности (https://www.nhif.bg/page/207) – посочени са 

изискванията за лечение на 34 хронични заболявания със 75% и 100% реимбурсация. 

Във всички раздели изрично е посочена датата, на която влизат в сила 

съответните указания. Информацията се актуализира при настъпване на промяна на 

изискванията. Има наличен архив от 2010 год, достъпен на https://www.nhif.bg/page/210, 

https://www.nhif.bg/page/211, https://www.nhif.bg/page/212, https://www.nhif.bg/page/213. 

В същата рубрика Изисквания за заболявания е достъпен и Правилник за 

условията и реда за работа на комисиите за експертизи в районните 

здравноосигурителни каси при отпускане на лекарства по „Протокол за предписване на 

лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ - РД-16-32/28.06.2019 г. 

(https://www.nhif.bg/page/206) 

 

Достъп до информация за партньорите на НЗОК 

Достъпът на информация За партньорите на НЗОК се намира на 

https://www.nhif.bg/page/47, където е предоставена възможност притежателите на 

разрешения за употреба на лекарствени продукти, производителите и вносителите на 

диетични храни за специални медицински цели, производителите и вносителите на 

медицински изделия, търговците на едро с лекарства да набавят интересуващата ги 

информация относно договорните им отношения с НЗОК.  

Прави впечатление, че базата данни относно договорните отношения с 

притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и с 

производителите и вносителите на медицински изделия регулярно се актуализира и 

допълва, докато тази, касаеща производителите и вносителите на диетични храни за 

специални медицински цели не е била допълвана от края на 2014 г.  

Информацията за търговците на едро (https://www.nhif.bg/page/148) се свежда 

единствено до публикуването на Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията 

по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на 

https://www.nhif.bg/page/149
https://www.nhif.bg/page/206
https://www.nhif.bg/page/208
https://www.nhif.bg/page/209
https://www.nhif.bg/page/207
https://www.nhif.bg/page/210
https://www.nhif.bg/page/211
https://www.nhif.bg/page/212
https://www.nhif.bg/page/213
https://www.nhif.bg/page/206
https://www.nhif.bg/page/47
https://www.nhif.bg/page/146
https://www.nhif.bg/page/146
https://www.nhif.bg/page/147
https://www.nhif.bg/page/147
https://www.nhif.bg/page/221
https://www.nhif.bg/page/221
https://www.nhif.bg/page/148
https://www.nhif.bg/page/146
https://www.nhif.bg/page/221
https://www.nhif.bg/page/147
https://www.nhif.bg/page/147
https://www.nhif.bg/page/148
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=16901&uuid=9A247286452033DDE05400144FFB42AE
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=16901&uuid=9A247286452033DDE05400144FFB42AE
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лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на 

диетични храни за специални медицински цели - в сила от 2019г., с последна 

актуализация на 20.12.2019. [9] 

 

 

Издания на НЗОК, където са поместени тематично публикации, 

интересуващи здравноосигурените лица  

На web-страницата си (https://www.nhif.bg/publication) НЗОК поддържа и 

структурирана информация в Раздел Издания на НЗОК, където са поместени 

тематично публикации, интересуващи здравноосигурените лица. Това са бюлетини и 

информационни брошури на теми, с които гражданите се обръщат най-често с въпроси 

по повод здравноосигурителните им права и задължения. 

 НЗОК е юридическо лице, което се състои от Централно управление - със 

седалище в София, и районни структури във всеки от 28-те областни центрове на 

България. Възприета е практиката публично достъпната информация за дейността на 

здравноосигурителната институция да се съсредоточи в сайта на НЗОК, а по отношение 

на РЗОК са поместени списъците на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на 

територията на дадено РЗОК, обществените поръчки, провеждани в РЗОК, резюмета на 

одитни доклади, но с давност от 2012 г., неактуални графици за отчитане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nhif.bg/publication
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