
ПРОТОКОЛ 

 Относно: Проведена работна среща в Министерство на здравеопазването на 

работна група, създадена със заповед №РА 09-154 / 25.08.2012г за изготвяне на проекти 

на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 40,Наредба №38 и Наредба №39 

на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова   

Работните групи по трите наредби са от експерти на МЗ, БЛС и НЗОК, посочени 

поименно в горецитираната заповед на МЗ. 

Необходимостта от предложения за промени по Наредби №40 и №39, които да 

изработи експертната група, произтича от прехвърлянето към НЗОК на медицински 

дейности, заплащани от МЗ по реда на Методиката за субсидиране на лечебните 

заведения през 2012 г. Представителите на БЛС настояха категорично да влязат 

предложенията им за изменение на Наредба 40 в частта за СИМП и БП, които години 

наред се обсъждат, приемат на експертно ниво, но впоследствие не намират място в 

изменението на Наредбата. 

Предложенията за промени по Наредба №38 се налагат поради изискването на Закона 

за здравното осигуряване с Наредба да се въведат условия и ред за включване в нея на 

нови заболявания, не по-често от веднъж годишно . 

От проведеното второ работно заседание на експертната група стана ясно, че от МЗ се 

предвижда прехвърлянето на следните дейности  към НЗОК от 2013 г: 

1. Интензивно лечение 

2. Онкологични заболявания 

3. Ин витро  

4. Редки заболявания 

5. Ваксинопрофилактика 

6. Процедури с ПЕТ скенер 

7. Редки заболявания по предложен списък от медицински специалисти. 

8. По устни данни на представителите на МЗ за тези дейности те са разходвали 100 

млн лв (интензивно лечение – 40 млн лв, ин витро – 15 млн лв, ваксини – 35 млн 

лв, ПЕТ скенер – 1 млн лв и за психично болни – 9 млн лв). 

По повод предложенията за прехвърляне на посочените дейности от МЗ към НЗОК, 

експертите на БЛС поставиха изискване за представяне на официална информация на 

БЛС за разходваните средства, след което ще изготвят становище, доклад и 

предложения по поставените задачи в заповедта на министър Д.Атанасова: 

1. Становища от медицинските дружества по профила на дейностите в подкрепа 

или не на предложението на МЗ за прехвърляне на посочените дейности към 

НЗОК от 2013 г 

2. Информация за Методиката за субсидиране на лечебните заведения от МЗ по 

посочените дейности - какви финансови ресурси са били предоставяни за период 



от 2-3 години назад по тях, както и вида, честота и обема (обслужваните 

пациенти) на медицински дейности по всяка диагноза. 

София 18.10.2012 

 


