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ДО 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

КОПИЕ ДО: 

Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ  

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

 

Относно: Проект за Наредба  за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от 

бюджета на НЗОК  

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н МИНИСТЪР, 

 

Предлагаме на Вашето внимание препоръки по отделни части на проекта за Наредба 

за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (в 

Приложението). За времето, с което разполагахме, сме ангажирали, доколкото това беше 

възможно, мнението на Бордовете на съсловната организация по специалности, с цел 

оформяне на професионално мнение, основано на медицинската практика.  Предвид обема 

на представения от Вас проект, както и краткото време за анализиране на всички хипотези 

на въздействието му върху отношенията в системата на българското здравеопазване, 

колегите ни не биха могли изчерпателно да изложат тезите си само в настоящото 

изложение. Още повече, че този проект следва да докаже ползите си във времето на 

неговото прилагане, респективно – проблемите или порочните практики, които създава, 

като същите се анализират и провокират последващи промени.  

В тази връзка, основавайки се на специалната норма на чл. 5, т. 9 от Закона за 

съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, на логиката на 

хипотезата на чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове, както и на обвързаността на 

приемащия орган да анализира последствията от прилагането на акта, в съответствие с Указ 

 № 883, си запазваме преференциалното право на договорен партньор, осъществяващ 

медицинската помощ, да предложим изменения и допълнения в акта и след 

въвеждането му в сила, с оглед ефекта от неговото прилагане.    

 

Приложение: Съгласно текста 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС 

 

 

  БЪЛГАРСКИ  

ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
 Бул..”Акад. Иван Гешов” №15, 1431 София, 

 

BULGARIAN  

MEDICAL ASSOCIATION 
15, Akademik Ivan Geshov Blvd., 1431 Sofia, Bulgaria, 

Tel.+359 2 954 11 69, +359 2 954 11 26, +359 2 954 11 81, Fax:+359 2 954 11 86, 

e-mail: blsus@mail.bg  
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Приложение 

 

I. 1. Предлагаме да се създаде допълнителен пакет за първична и специализирана 

извънболнична медицинска помощ, в който да бъдат включени всички дейности извън: 

диспансеризация, профилактика, остри заболявания, спешни състояния, инфекциозни и 

заразни заболявания. Други дейности, различни от посочените  могат да бъдат отлагани по 

медицинска преценка. 

 

2. Предлагаме да се създаде нова Амбулаторна процедура: „Специфични изследвания при 

солидни тумори”, с примерно съдържание: 
1. Обхват:  

1.1. Амбулаторната процедура  включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на 

задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването 

на специфични изследвания при солидни тумори: 

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1. от обхвата на медицинската 

специалност „Обща и клинична патология“, осъществявана съгласно медицински стандарт 

„Oбща и клинична патология”; от обхвата на медицинската специалност „Медицинска 

онкология“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“; от обхвата 

на медицинската специалност „Медицинска генетика“, осъществявана съгласно медицински 

стандарт „Медицинска генетика“.  

1.3 Основни процедури по МКБ-9 КМ: Да се допълнят след консултация с експерти на НЗОК, 

БЛС  

1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура: 

1.4.1. Извършване и интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел 

морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и 

определяне на група прогностичен риск при болен със солиден тумор. 

1.4.2. Извършване и интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел 

имунохистохимични изследвания, молекулярно-патологични изследвания върху парафинови 

блокчета. 

1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:  

1.5.1. предоставен резултат от извършено изследване.  

2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет. 

 

3.  В продължение на наше писмо до Вас с вх. № 62-08-59/26.10.2015 г., предлагаме: 

 

1.  Да се създадат клинични процедури за анестезия: 

 Процедура  “Анестезия с отнемане на съзнанието - обща анестезия” 

 Процедура “Анестезия без отнемане на съзнанието регионална анестезия” 

 

2.  Да се създадат клинични пътеки за продължаващо лечение 
 

4. Настояваме да се включат в Приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 Клинични пътеки:  

 
- Клинична пътека № ...„Системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори 

с инфузионни режими с различна продължителност в дни.” ; 

- Клинична пътека № ....„Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 

катетеризации при сърдечно-съдови заболявани”; 

- Клинична пътека № ....„Роботизирана радиохирургия на онкологични и 

неонкологични заболявания” 
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- Клинична пътека № ... „Диагностика и лечение на токсоалергични реакции за лица над 

18 г.”, със следното съдържание:  

1. Обхват: 

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни 

дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със 

заболявания по МКБ-10: T78.0, T78.1, T78.2, T78.3, T78.4, T80.5, T80.6, T80.8, T80.9, 

T88.2, T88.6, T88.7 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на 

медицинската специалност „Токсикология“, осъществявана на най-малко второ ниво 

на компетентност, съгласно медицински стандарт „Клинична токсикология”, 

медицинската специалност „Клинична алергология“, осъществявана на трето ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт по „Клинична алергология”, 

медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, осъществявана 

на най-малко второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по 

„Анестезия и интензивно лечение”. 

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 

1.3.1. Основни диагностични процедури: 87.44, 88.74, 88.75, 88.76, 89.52, 89.65, 

89.66, 90.59 

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 99.23, 99.24, 99.29 

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти с наличие на един или повече от следните 

симптоми и синдроми: 

1.4.1.1. кожен и/или лигавичен токсоалергичен синдром. 

1.4.1.2. оток на меки тъкани на лицето и шията. 

1.4.1.3. анафилактичен шок или шокови еквиваленти (варианти). 

1.4.1.4. съчетание на токсоалергично с друго основно заболяване. 

1.4.2. Здравни грижи 

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при 

дехоспитализацията 

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за 

липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на 

обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и: 

1.5.1.1. отзвучаване на острите клинични симптоми и приключване на спешното 

болнично медикаментозно лечение; 

1.5.1.2. стабилна хемодинамика; 

1.5.1.3. клинично подобрение, допускащо довършване на лечението в дома. 

1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни 

дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.: 

1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение; 

1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата); 

1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия; 

1.5.2.4. диспансерно наблюдение. 

2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет. 
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II.  Предложения по приложенията на Наредбата: 

 

Забележка: Текстовете, които предлагаме  да отпаднат, са зачертани, а предлаганите нови 

текстове са маркирани в червен цвят (видим на електонния носител–CD, приложен към това 

писмо)  и подчертани. 

 

1. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 „Първична извънболнична медицинска помощ”  

предлагаме следните изменения и допълнения: 
 

III. Профилактика на заболяванията  

1. Извършване на профилактични прегледи съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.), в това число:  

ДА ОТПАДНЕ: 

1.1. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на 

профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед 

чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на 

общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно 

съобщение и други;  - 

ИЛИ 

 ДА СЕ ПРОМЕНИ НА: 

1.1. планиране на профилактичните прегледи и напомняне на подлежащите лица за 

задължението им да се явят на профилактичен преглед и реда за определяне на час за 

профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини – информационно табло, 

поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, 

електронно съобщение и други;   

Мотиви: Така формулиран текстът вменява поименно определени за всеки пациент на 

дата и час да се публикуват видимо за всички, което представлява публикуване на лични 

данни в нарушение на Закона за защита на личните данни.  

Тази информация се предоставя и в момента чрез графика на лечебното заведение и на 

всеки лекар. По-правилно би било да се даде възможност за контакт на пациента с лекаря 

и за определяне на време, удобно за двете страни.  В текстовете липсват и отговорности 

на пациентите за неспазване на задължението по ЗЗ за явяване на профилактичен преглед 

 

т. 1.2. да се промени така:  

1.2. при желание на родителя  или настойника насочване на деца към специалност по детски 

болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за 

извършване на профилактичните прегледи и изследвания по желание на родителя или 

настойника - в случаите, когато общопрактикуващият (личният) лекар няма придобита 

специалност по обща медицина или  по детски болести;  

Мотиви: редакционна поправка с цел по-голяма яснота 

 

1.3. насочване на бременни към лекар с придобита специалност по акушерство и 

гинекология от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за 

извършване на профилактичните прегледи и изследвания по желание на бременната;  

1.4. формиране на базата на резултатите от профилактичните прегледи на лицата над 18 

години на рискови групи от населението, с цел профилактика на социално значими и 

приоритетни за страната заболявания – сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и 

злокачествени новообразувания, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните 

прегледи и диспансеризацията;  

1.5. за рисковите групи по т. 1.4:  

1.5.1. оценка на рисковите фактори за здравето на пациента;  
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1.5.2. оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето;  

1.5.3. оценка на риска;  

1.5.4. насочване по преценка на общопрактикуващия лекар на лицата, включени в рисковите 

групи по т. 1.4 за профилактичен преглед веднъж годишно при съответния лекар 

специалист.   

 

Мотиви: Считаме, че този текст е неработещ и залага неоправдан разход на ресурси.  

ПИМП има огромен капацитет за въздействие върху пациентите по отношение на тези 

дейности. От 2009 година, след като бяха идентифицирани и сформирани рискови групи 

пациенти, в НРД НЯМА ПРЕДВИДЕНИ НИКАКВИ ДЕЙНОСТИ за тези групи лица. 

Насочването им към специалист по профила на риска не е нито икономически обосновано, 

нито практически изпълнимо. Става въпрос за ЗДРАВИ лица, при които следва да се 

коригират рискови фактори, да се променят навици, да се проследи във времето за 

постигнатите резултати по отношение на съществуващия риск при конкретния пациент. 

Естествената среда за извършване на тези дейности е ПИМП, където пациентът има 

възможност да посети своя ОПЛ без ограничения в брой и ресурси. Промяната на 

навиците е дългосрочна цел и не може да се осъществи в рамките на един преглед при 

лекар от СИМП. Считаме, че много по-добър ефект върху здравето на нацията би имало 

дефинирането, организационното и финансово осигуряване на дейности в ПИМП по 

отношение на лицата с определен здравен риск – здравно-информационни, здравно-

профилактични, осигуряване на диетологична помощ, осигуряване на възможност за 

насочване към групи за физическа активност, осигуряване на допълнителни изследвания за 

контрол на риска  (липиди, орален глюкозо-толерантен тест, ПСА, ехомамография или 

рентгенова мамография), като насочването към СИМП да бъде само за дейности, които 

не се извършват в ПИМП с ясно дефиниране на обема и вида на оказваната медицинска 

помощ в този случай. 

 

IV. Диспансеризация  

1. Диспансеризация на лица със заболявания, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията.  

 

2. Оценка на резултатите от проведената диспансеризация за лицата със сърдечно-съдови 

заболявания и захарен диабет.  

 

Мотиви: Считаме, че оценката на резултатите от проведената диспансеризация от 

самото лечебно заведение носи голям процент субективизъм и би изкривило резултатите 

от оценката, особено ако въз основа на нея МЗ смята да определя здравна политика. 

Считаме, че по-правилният вариант е лечебните заведения да подават първичната 

информация, включително показателите, въз основа на които ще се прави оценката, с 

ежемесечните отчети към НЗОК. Анализът на подадената информация и оценката на 

резултатите от дейността на лекарите следва да се извършва от независим орган в 

НЗОК или МЗ/РЗИ по зададени от МЗ критерии, съгласувани с професионалната общност. 

Предлагаме текстът да отпадне от Наредбата и редът за оценка на резултатите от 

диспансеризацията да се регламентира в Наредбата за индикаторите в здравеопазването. 

 

V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните нормативни 

актове  

1. Карантина на заразно болен и контактни лица.  

2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен 

режим при съответното инфекциозно заболяване.  
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3. Извършване на имунизации и реимунизации и туберкулинова проба (Манту)  според 

имунизационния календар на Република България, в това число планиране и уведомяване на 

лицата, подлежащи на имунизация или реимунизация за вида и датата на имунизацията чрез 

един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно 

място в практиката, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и др.   

 

ЗАЧЕРТАНИЯТ ТЕКСТ ДА ОТПАДНЕ ИЛИ ДА СЕ ПРОМЕНИ ТАКА:   

 

3. Извършване на имунизации, реимунизации, туберкулинова проба (Манту)  според 

имунизационния календар на Република България, в това число напомняне на 

подлежащите лица за задължението им да се явят за имунизация и реда за определяне 

на час за извършване на имунизацията чрез един или повече от следните начини – 

информационно табло, поставено на общодостъпно място в практиката, писмо, 

телефонен разговор, електронно съобщение и др. 

 

VI. Диагностично-лечебна дейност  

 

9.3.6. екстракция на чуждо тяло от  външен слухов проход.  

9.6.10. инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията;  

 

Мотиви: Дейностите крият риск от възникване на усложнения при извършването им в 

общата практика. Същите фигурират в пакета дейности на СИМП – УНГ и хирургия. 

Предлагаме да отпаднат от пакет ПИМП 

 

VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение  

1. Насочване за консултация:  

1.1. Определяне на индикации.  

 

1.2. Избор на консултант, в това число 

 

т 1.2  ДА СЕ РЕДАКТИРА ТАКА: 

„ 1.2. Препоръка към пациента в зависимост от конкретния здравен проблем да направи 

консултация с лекар от СИМП със съответна специалност., в това число: 

Мотиви: Считаме, че изборът на консултант следва да бъде направен от пациента. 

Лекарят от ПИМП трябва да препоръча консултация със специалист с определен профил в 

зависимост от конкретния здравен проблем, но не и да отнема правото на пациента да 

избере конкретен консултант. 

 

1.2.1. разясняване целите на консултацията;  

1.2.2. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение  

1.2.3. при необходимост – обсъждане от личния лекар на състоянието на пациента с лекаря 

от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията.  

2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:  

2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;  

2.2. във връзка с нов медицински проблем.  

 

3. Насочване за хоспитализация:  

3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:  

3.1.1. подготовка на необходимата документация; 

т. 3.1.1. ДА СЕ ПРОМЕНИ ТАКА:  

3.1.1.  издаване на направление  за хоспитализация 
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Мотиви: Текстът „подготовка на необходимата документация не е дефиниран и в 

нормативната база не е указано какъв е неговият обхват 

3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.  

 

IХ. Осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените 

лица извън обявения работен график на практиката  

1. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска 

помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по 

един от следните начини:  

1.1. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, в 

амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар;  

1.2. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в 

която е съучредител;  

1.3. по договор с:  

1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет;  

1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или "г" от 

Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет;  

1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити филиали 

за спешна медицинска помощ.  

2. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи договор по т. 

1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3, трябва да се намират на 

отстояние не повече от 35 40 км от месторазположението на практиката на 

общопрактикуващия лекар (относимо за всеки един от адресите на практиката 

едновременно).  

  

Съгласно наредбата (т. IХ)  отпада възможността на ОПЛ в отдалечени и планински 

райони да осигуряват достъп на пациентите си до медицинска помощ чрез дежурни 

кабинети по реда на раздел IX т. 4 буква в от Наредба 40. Това би създало проблем с 

достъпа на пациентите в такива населени места в случай, че лечебните заведения по чл. 

10 т. 1 от ЗЛЗ не сключат договор с изпълнителите на ПИМП. 
В Приложение № 4 към чл. 1, ал. 1   
"ДЕЙНОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ ОТ 0 ДО 18 ГОДИНИ ПО ЗАБОЛЯВАНИЯ"  

В Забележки: да отпадне т. 2 

2. Лекарят по т. 1 насочва лицето за ТЕЛК с направление по приложение № 4 към чл. 23, 

ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската 

експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 

83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).  

В Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1  
"ДЕЙНОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 18 ГОДИНИ ПО  
В Забележки: да отпадне т. 2 

2. Лекарят по т. 1 насочва лицето за ТЕЛК с направление по приложение № 4 към чл. 23, 

ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската 

експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 

83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).  

Мотиви: Приложения 4 и 5 се отнасят за необходимите изследвания и консултации, 

необходими за експертизата на трайната неработоспособност. Насочването за ТЕЛК с 

направление по Приложение 4 от Правилника за устройството и организацията на 

работата на органите на медицинската експертиза не е логически свързано с тези 

дейности, тъй като се извършват в различни времеви интервали. Насочването на 

пациентите към ТЕЛК с направление не касае дейностите по диагностика и уточняване на 

медицински проблеми, а има предимно социални функции. Като такава дейност не следва 

да фигурира в основния пакет дейности, съгласно логиката на Проекта. 
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2. В приложение № 2  към чл 1, ал. 1  Специализирана извънболнична медицинска помощ  

 

т. Б. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по медицински 

специалности:  

 

1. В пакет АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, предлагаме следните промени: 
т 14. Полипектомия. и т. 20. Абдоминална и трансвагинална ехография да отпаднат от  
специализираните дейности и да бъдат включени като високоспециализирани дейности.  
 

2. В пакет ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  

Високоспециализирани медицински дейности, да се изменят така:  

1. Диагностична горна ендоскопия.  

2. Диагностична долна ендоскопия.  

Забележка: Високоспециализираните дейности по т. 1 и 2 се осъществяват с анестезия, освен в 

случаите на противопоказания за провеждане на такава или отказ на пациента!  
3. ехографски високоспециализирани дейности:  доплерова абдоминална ехография,  

контрастно-усилена ехография, ендокавитарна ехография 
  

3. За пакет НЕРВНИ БОЛЕСТИ  

В Специализирани медицински дейности да се допълни: „Изследване и оценка на 

когнитивните функции за наличие на афазия, агнозия, апраксия, амнезия, 

игнориране, алексия, аграфия, акалкулия, наличие на дементен синдром, оценка на 

риска за наличие на дементен процес.   
 

 

2. За пакет КАРДИОЛОГИЯ, ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ, предлагаме следните промени:  

Специализирани медицински дейности:  

1. Електрокардиограма с разчитане. 

 2. Оценка на хемодинамични показатели.  

3. Кардиоверсио и дефибрилация.    кардиоверзио е болнична манипулация, изискваща 

предварителна подготовка и анестезия 

4. Плеврална пункция.  

5. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания  

6. Ехокардиография – базово ниво.  

Високоспециализирани медицински дейности:  

1. Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране).  

2. Ехокардиография – експертно ниво.  

3. Сърдечно-съдов тест с натоварване.  

4. Доплерова сонография.  

5. Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране).  

6. Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология  

на плода.  

7. Диагностика и профилактика на имплантирани кардиостимулатори, кардиовертер 

дефибрилатори и устройства за ресинхронизираща терапия. 

8. Плеврална пункция.  

 

3. В пакет ОЧНИ БОЛЕСТИ, предлагаме  да се включи високоспециализирана дейност 

„периметрия“. Периметрията е основен метод за контрол на глаукомата и  следва да бъде 

заложена като възможност за извършване в СИМП. Това би намалило и хоспитализациите по 

повод глаукома за уточняване на състоянието.  

4. В пакет ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ предлагаме  да се включи специализирана 

медицинска дейност „закрито наместване на фрактури“. 
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3. Пакет ПСИХИАТРИЯ, ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ предлагаме да се измени така: 

 

Специализирани медицински дейности:  

1. Изследване психичен статус.  

2. Интервю за функциониране в семейството.  

3. Психиатрична експертна оценка.  

4. Оценка на суициден риск.  

5. Оценка на риск от опасност за болния/околните.  

6. Оценка за задължително лечение.  

7. Интервю с близки на болния.  

8. Назначаване  и проследяване на ефекта от медикаментозното лечение.  

9. Сесия за психосоциална рехабилитация.  

10. Сесия при сексуална дисфункция.  

11. Сесия за кризисна интервенция. –  

12. Терапевтична сесия с деца и юноши.  

13. Друга специализирана психиатрична интервенция.  

14. Консултация на родител, емоционално свързани лица или попечител.  

15. Сесия с родител и дете за започване на лечение.  

16. Оценка за развитие и психични функции на дете.  

17. Оценка при малтретиране на дете.  

18. Сесия с родители при дефицитни състояния с оглед насочване към рехабилитационни 

служби.  

19. Тест за интелигентност.  

20. Тест за познавателни и други психични функции.  

21. Оценка на психологична експертиза.  

22. Психиатрична експертиза.  

23. Откриване и наблюдение на лица със зависимости.  

24. Включване на пациент на диспансерно наблюдение, определяне на периода на 

диспансерното наблюдение и преценка веднъж годишно на необходимостта от продължаване на 

диспансерното наблюдение на пациента, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните 

прегледи и диспансеризацията.  

25. Преценка за необходимост от хоспитализация. 

 

Високоспециализирани дейности 

1. Сесия за кризисна интервенция.  

2. Консултация на родител, емоционално свързани лица или попечител. 

3. Сесия с родители при дефицитни състояния с оглед насочване към рехабилитационни 

служби.  

 

 

 

За пакет МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ, предлагаме следните промени: 

Специализирани медицински дейности:  

1. Вземане на биологични материали за паразитологично изследване.  

2. Интерпретация на резултати от микроскопско изследване на паразити.  

3. Интерпретация на резултати от изследване на нативен препарат за паразити.  

2. Консултация, интерпретация на резултатите от микроскопски и серологични изследвания за 

паразитози, диагностика и съставяне на план за лечение на пациенти с паразитни заболявания.  

3. Консултация на лица, пребивавали в тропически райони и заминаващи за ендемични за 

паразитози райони. 

4. Проследяване ефекта от терапията на болни с паразитози.  

5. Ултразвуково изследване на коремни органи.  

6. Профилактични прегледи за паразитози 

 

За пакет КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, предлагаме следните промени: 
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Специализирани изследвания:  

3. Изследване на урина - основна програма:  

т. 3.1 да се измени така: 3.1. Химично изследване на урина (белтък, билирубин, уробилиноген).  

3.1. пълно химично изследване на урина  (рН, белтък,глюкоза, кетони, билирубин, 

уробилиноген,кръв, нитрити и левкоцити, относително тегло) 

 

5. Клинично-химични изследвания:  

т. 5,1 да се измени така: 5.1. Субстрати - Глюкоза, Креатинин, Урея, Билирубин - общ, 

Билирубин - директен, Общ белтък, Албумин, CRP, Холестерол, HDL-холестерол,  

LDL-холестерол, Триглицериди, Гликиран хемоглобин, Пикочна киселина, Кръвнозахарен 

профил.  

т. 5.2 да се измени така: 5.2. Ензими - AСАТ, АЛАТ, Креатинкиназа (КК), ГГТ, Алкална 

фосфатаза (АФ), Алфа-амилаза, Липаза.  

 

Във Високоспециализирани изследвания да се добави:  

 т. 5. Ензими - липаза 

 

 
Пакет ВИРУСОЛОГИЯ предлагаме да се измени така: 

Специализирани изследвания:  

т. 2 да се промени така: 

2. Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG). 

нова т. Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни  IgG.  

т 6 да се промени така: 6. Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на 

хепатитен В вирус. 

нова точка: Серологично изследване на HBeAg на хепатитен В вирус 

 

 

Да се въведе пакет  за специалността „Лицево-челюстна хирургия” 

Специализирани медицински дейности:  

1. Консултация, клиничен преглед, интерпретация на резултатите, диагностика и съставяне 

на план за лечение на пациенти с лицево-челюстни заболявания. 

2. Отстраняване на интермаксиларна фиксация след фрактура на челюсти.  

3. Снемане на хирургични конци.  

4. Хирургична обработка на рана до ниво кожа и подкожие.  

5. Бактериологична посявка от раневи секрет.  

6. Превръзки. 

7. Промивка на патологична, преформирана костна кухина. 

8. Шев при разкъсвания на лицето и устната кухина. 

9. Повърхностна инцизия на субмукоза или подкожиепри възпалителни процеси на лицето, 

шията и устната кухина. 

 

Високоспециализирани медицински дейности:  

1. Вземане на биопсичен материал при тумори на кожата на лицето, шията и устната 

кухина. 

2. Ехографско изследване на слюнчени жлези и лимфни възли на шията 

 

 

 

III. Приложение № 6, към чл. 1, ал. 1 Амбулаторни процедури 

 

1. Амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план за лечение на болни с онкологични 

заболявания от онкологична комисия“  
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1. Обхват:  

 
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ 10: от C00 до 

C80, C97, D00-D09.  

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Медицинска онкология“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт по „Медицинска онкология”, в т.ч. дейност на 

клинична онкологична комисия, от обхвата на медицинската специалност „Лъчелечение“, 

осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 

„Лъчелечение“, от обхвата на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“, 

осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 

„Нуклеарна медицина“, Да се добави: „от обхвата на медицинската специалност „Обща и 

клинична патология”, съгласно медицински стандарт „Клинична патология” и от обхвата на 

медицинска специалност „Образна диагностика”, съгласно медицински стандарт „Образна 

диагностика” 

Мотиви: Наличието на патолог е неотменна част във функционирането на онкологичните 

комисии.  

 

2. Амбулаторна процедура №16 „Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис” 

Да се добави код МКБ-10 L40.5 Артропатичен псориазис 

Кодът е включен към ревматологията. Пациентите с такъв тип псориазис имат нужда 

от лечение на артрита, но и на псориатичните плаки по кожата , заради което считамe, 

че посоченото МКБ трябва да се добави към АП №16. 

 

Да се добави 90.59 изследване на кръв 

 

Aмбулаторна процедура №17 „ Диагностика и лечение на еритродермии” 

Да отпадне МКБ-10-  С84.0 

Да отпадне  код МКБ-10 L 40.8, който е включен в амбулаторна процедура № 16 

Да се добавят следните кодове МКБ-10:  L43.1, L43.2, L43.3, L43.8, L50.0, L50.1 , L50.8 

 

Да се добави основна дигностична процедура с код 86.11-Бипосия на кожа и подкожна 

тъкан, тъй като без нея се обезсмисля 91.69, да се добави 90.59 -изследване на кръв, 

 

Амбулаторна процедура №26  Амбулаторни хирургични процедури  
Към точка  1.2 да се добави: „от обхвата на медицинската специалност „Пластично-

възстановителна хирургия“, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна 

хирургия” 

Към т 1.3.  да се добави код  86.22, 

Мотиви  - не малка част от термичните поражения и други травми могат да бъдат 

лекувани и в този пакет без стационарно лечение.  

 
 

Амбулаторна процедура № 32 „Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи 

стомашно-чревния тракт“  

1. Обхват:  

1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, 

налагащи извършването на ендоскопска диагностика на стомашно-чревния тракт.  

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Гастроентерология”, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Гастроентерология”; от обхвата на медицинската специалност 

„Хирургия“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински 
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стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от обхвата на 

медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за деца до 18 години); в обхвата на 

медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, осъществявана най-малко 

на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно 

лечение“, в обхвата на медицинската специалност „Обща и клинична патология“, 

осъществявана съгласно медицински стандарт „Обща и клинична патология. 

 

 

 

IV. Забележки и допълнения към  Приложение № 8, Клинични пътеки 

 

Клинична пътека № 41 „Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания 

на бронхо-белодробната система“  

1. Обхват:  

............................................. 

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни диагностични процедури: 33.22, 33.23, 87.41, 87.44, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 

90.53, 90.59.  

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.21, 99.22, 99.29.  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти с гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-

белодробната система при:  

1.4.1.1. всички остри състояния J85.0, J85.1, J85.2;  

1.4.1.2. масивен плеврален излив с необходимост от спешна пункция;  

1.4.1.3. масивно кръвохрачене – R04;  

1.4.1.4. гнойно-възпалителни процеси на бронхо-белодробната система, съпроводени с 

друга хронична белодробна патология, хронична застойна сърдечна недостатъчност, 

захарен диабет, ХБН, хронична чернодробна недостатъчност, данни за извънбелодробно 

ангажиране от болестта;  

1.4.1.5. клинични данни за токсоинфекциозен синдром при деца до 18 години;  

1.4.1.6. клинични и параклинични данни за влошаване на обективната находка, въпреки 

провежданото амбулаторно лечение -по искане на лекаря специалист, водещ диспансерното 

наблюдение.  
 

Клинична пътека № 77 „Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет“  

Т. 1.4.3.4 да се промени така:  

1.4.3.4. декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години на диспансерно наблюдение, 

след неуспех на лечението в извънболнични условия (при гликиран Hb (Hb A1c) над 8% или 

при установена кръвна захар над 14 mmol/l на гладно и/или 16 mmol/l постпрандиално при 

кръвнозахарен профил), по преценка на лекаря ендокринолог, провеждащ лечението;  

Мотиви: захарен диабет при лица над 18 години на лечение с перорални средства по 

сегашната система на диспансерно наблюдение се наблюдава и лекува от лекар от ПИМП, 

като консултацията с лекар от СИМП със специалност Ендокринология се извършва по 

преценка на ОПЛ. Текстът във вида, в който е записан в Проекта на практика забранява 

на лекаря от ПИМП, който диспансеризира и провежда лечението на лица над 18 години с 

перорални антидиабетни средства да насочва по своя преценка пациентите си за 

хоспитализация, когато са налице показанията в тази Наредба. 

 

Клинична пътека № 88 „Диагностика и лечение на системни заболявания на 

съединителната тъкан” 
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Да отпадне код МКБ-10-  L52 Еритема нодозум, тъй като не е системно заболяване и да се 

включи към КП № 95 

 

Клинична пътека № 93 „Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на 

псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен” 

Да се включи МКБ-10-  L40.5, тъй като в наименованието е включен артропатичен 

псориазис, а като МКБ липсва.  

 

Клинична пътека КП № 94 „Диагностика и лечение на островъзникнали и 

тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем“ 
 

1. Да отпадне изискването клиничната пътека да се осъществява минимум на ТРЕТО ниво 

на компетентност, тъй като тази КП не се различава от останалите дерматовенерологични 

пътеки нито по изискуема апаратура, нито по диагностични и терапевтични процедури. 

Работи се по нея вече 10 г. във всички ОКВБ с второ ниво на компетентност. Включени са 

най-често срещаните екземи и дерматити, за чиято диагноза и лечение, не е необходима 

университетска клиника по дерматовенерология. 

 

2. Да се допълни МКБ-9 с код 86.11 като основна диагностична процедура, тъй като без нея 

код на процедура 91.69 е безсмислен. Без 86.11-биопсия на кожа и подкожна тъкан, дори и 

болничните заведения с трето ниво но компетентност не биха могли да докажат поставената 

клинична диагноза. 

 

Клинична пътека КП № 95 „Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни 

заболявания и васкулити“  

Да се включи към КП МКБ-10 L52 –Еритема нодозум 

 

 

В КП с №102 „Диагностика и лечение на покривни инфекции” – в КП не е включена 

основна терапевтична процедура 99.21 – инжекция на антибиотик. Лечението на 

заболяванията включени в предложения проект на клинична пътека е немислимо без 

приложение на антибиотик. 

............ 

Към клинични пътеки № 184 и 185 Отворена холецистектомия или лапароскопска 

холецистектомия предлагам да се изключи точка 1, точка 4 и точка 16 – стенозиращ 

папилит и стенозиращ одит и да бъдат прехвърлени към диагностичните пътеки №72 и 73. 

 

Клинична пътека  № 186 – Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни 

пътища. Тази пътека изисква второ ниво на компетентност. Поради особената тежест на 

Онкологичните процедури касаещи екстрахепаталните жлъчни пътища предлагам 

Онкоколгичните процедури да бъдат прехвърлени в КП № 189, която изисква трето ниво на 

компетентност. Онкологичните процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 

касаещи туморите на Клацкин да бъдат прехвърлени в КП № 187, която касае хиургичните 

заболявания върху черен дроб. Туморите на дииталния холедох да си останата в КП 189. 

Диагностично лечебната част от КП № 187, 189 да бъдат прехвърлени към диагностичните 

пътеки № 72 и 73, тъй като те касаят само диагностика и по този начин наличието на такиви 

лечебно диагностични процедури намаляват стойността на пътеката по отношение на 

хирургичната дейност.   

Предлагаме КП № 187 и 189, които касаят заболяванията върху черен дроб и 

панкреас,  да бъдат разделени на две, като в първата част да се включат по-малките 

оперативни интервенции върху черния дроб, а втората част –  голямата високо обемна 

чернодробна хирургия със съдови реконструкции и прилагане на вено-венозен байпас. Този 
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тип хирургия е приложима в Университетските болници, големите центрове с висок обем 

на Чернодробна и панкреатична хирургия.  Същото се отнася и за КП № 189, която 

обхваща заболяванията на панкреаса и дисталния холедох. Предлагам  също тя да бъде 

разделена на две, като първата част на клиничната пътека да обхваща по-малките 

оперативни ивнтервенции върху панкреаса, а втората часта изцяло резекционната 

хирургия на панкреаса и острия некротичен панкреати. 

Като се има предвид обема и сложността  на извършваните медицински дейности, както 

и за по-прецизно финансиране, да се обособят като нови следните клинични пътеки: 

№ 187.1 „Оперативни процедури върху черен дроб с включени процедури: 

50.0   хепатотомия 

50.21  марсупиализация на лезия на черен дроб 

50.29  друга деструкция на лезия на черен дроб 

50.61  затваряне на разкъсвания на черен дроб 

50.69  друго възстановяване на черен дроб 

50.93  локализирана перфузия на черен дроб 

50.99  друга операция на черен дроб 

54.94  създаване на перитонео-съдов шънт 

 

 № 187.2 „Оперативни процедури върху черен дроб” с включени процедури: 

39.1  интраабдоминален венозен шънт 

50.3   чернодробна лобектомия 

50.92  екстракорпорално чернодробно подпомагане 

и  

 

№ 189.1 „Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много 

голям обем и сложност – минимален престой 4 дни” с включени процедури: 

05.29  друга симпатектомия или ганглионектомия 

52.09  друга панкреатотомия 

52.22  друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или панкреасен 

проток 

52.3  марсупиализация на панкреасна киста 

52.4 вътрешен дренаж на панкреасна киста 

52.95  друго възстановяване на панкреас 

52.96  анастомоза на панкреас 

52.99  друга операция на панкреас 

  

№ 189.2 „Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много 

голям обем и сложност” с включени процедури: 

51.62  ексцизия на ампулата на vater (с реимплантация на общия проток) 

52.51  проксимална панкреатектомия 

52.52  дистална панкреатектомия 

52.53  радикална субтотална панкреатектомия 

52.6   тотална панкреатектомия 

52.7   радикална панкреатикодуоденектомия 

 

В клинична пътека 204 (настояща 198) са включени като Основни диагностични 

процедури: 38.95, 39.27, 39.42, 39.43, 86.07. Посочените кодове са неподходящи и се отнасят 

до друга патология.  

Предлагаме да няма конкретизиране на кодовете на диагностичните процедури, по подобие 

на липсата на конкретизация в останалите хирургични пътеки. Ако такова конкретизиране е 

необходимо, предлагам като диагностични процедури да бъдат включени кодове 87.03 и 

88.91. 
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2.  В нова КП 209 (настояща 203) са конкретизирани кодове на заболявания по МКБ-10: 

P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, S02.00, S02.01, S02.10, S02.11, S02.70, S02.71, S04.0, 

S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.6, S04.7, S04.8, S06.00, S06.01, S06.20, S06.21, S06.60, 

S06.61, S06.80, S06.81, S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S13.4, S13.6, 

S14.0, S14.1, S14.2, S22.00, S22.10, S23.0, S23.1, S23.2, S23.3, S24.0, S24.1, S24.2, S32.00, 

S32.70, S33.0, S33.1, S34.0, S34.1, S34.2 

Това е единствената хирургична пътека, в която са конкретизирани кодове на 

заболявания. В предишните години, в хирургичните пътеки бяха конкретизирани само 

процедурите, а в консервативните пътеки и диагнозите и процедурите. В останалите 

неврохирургични КП за хирургични пътеки – 204, 206, 207, 210, 211, отново са 

конкретизирани само процедурите. Тези кодове на заболявания са излишни (а и част от 

тях са грешни) и предлагаме  да отпаднат изцяло.  

Предлагаме разделяне на  Клинична пътека № 211 „Гръбначни и гръбначно-мозъчни 

оперативни интервенции“ на:  
Клинична пътека № 211. „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с  

малък и среден  обем и сложност” и  Клинична пътека № .... „Гръбначни и гръбначно-

мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност”, както следва: 

 

Клинична пътека № 211 „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с  

малък и среден  обем и сложност“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания на гръбнака и 

гръбначния мозък, налагащи оперативно лечение  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Неврохирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“; от обхвата на медицинската специалност 

„Ортопедия и травматология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“;  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 02.94; 03.29, 03.53, 03.71, 03.93, 77.99 , 78.69 , 

79.29, 80.51 

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Диагностика и лечение за пациенти с:  

1.4.1.1. поява или прогресия на неврологичен дефицит, включващ отпадна моторна 

симптоматика, тазово-резервоарни смущения.  

1.4.1.2. спинална нестабилност;  

1.4.1.3. протрахиран или консервативно резистентен болеви синдром, неповлияващ се от 

прилаганата до момента терапия,  

1.4.1.4. тежки изкривявания на гръбначния стълб.  

1.4.1.5. Фрактури и луксации в областта на гръбначния стълб 

1.4.1.6. Костни и мекотъканни инфекции в областта на гръбначния стълб 

1.4.1.7. първични и метастатични злокачествeни заболявания в областта на гръбначния 

стълб 

1.4.1.5. Здравни грижи  

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при 

дехоспитализацията  

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на 

медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за 

стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и:  

1.5.1.1. спокойна оперативна рана;  

1.5.1.2. стабилизирано соматично и неврологично състояние.  
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1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:  

1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;  

1.5.2.2. продължаване на лечението;  

1.5.2.3. рехабилитация;  

1.5.2.4. диспансерно наблюдение.  

2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.  

 

Клинична пътека № ........ „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с 

голям и много голям обем и сложност“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания на гръбнака и 

гръбначния мозък, налагащи оперативно лечение. (ЗА ТЕЗИ ИНТЕРВЕНЦИИ Е 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩАТА ИНТУБАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ) 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Неврохирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“; от обхвата на медицинската специалност 

„Ортопедия и травматология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“;  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 03.01, 03.4, 03.51, 03.52, 03.71,  79.39, 81.01, 

81.02, 81.03, 81.04, 81.05, 81.06, 81.07, 81.08, 81.31, 81.32, 81.33, 81.34, 81.35, 81.36, 81.37, 81.38, 

81.61, 81.62, 81.63, 81.64  

За Основна терапевтична процедура 03.4 се изисква задължително хистологично 

изследване -  (ДЕСТРУКТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ СА НЕДОКАЗУЕМИ. НЯМА ДРУГ КОД ЗА 

ТУМОРНИ ПРОЦЕСИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И МЕНИНГИТЕ МУ). 

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Диагностика и лечение за пациенти с:  

1.4.1.1. поява или прогресия на неврологичен дефицит, включващ отпадна моторна 

симптоматика, тазово-резервоарни смущения.  

1.4.1.2. спинална нестабилност;  

1.4.1.3. протрахиран или консервативно резистентен болеви синдром, неповлияващ се от 

прилаганата до момента терапия,  

1.4.1.4. тежки изкривявания на гръбначния стълб.  

1.4.1.5. Фрактури и луксации в областта на гръбначния стълб 

1.4.1.6. Костни и мекотъканни инфекции в областта на гръбначния стълб 

1.4.1.7. първични и метастатични злокачествeни заболявания в областта на гръбначния 

стълб 

1.4.1.8. Здравни грижи  

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при 

дехоспитализацията  

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на 

медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за 

стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и:  

1.5.1.1. спокойна оперативна рана;  

1.5.1.2. стабилизирано соматично и неврологично състояние.  

1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:  

1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;  

1.5.2.2. продължаване на лечението;  

1.5.2.3. рехабилитация;  

1.5.2.4. диспансерно наблюдение.  

2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет 
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Клинична пътека № 259 „Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна 

нервна система“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G20, G21.1, 

G21.2, G35, G81.0, G81.1, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, G83.0, G83.1, G83.2, G83.3, G83.4, 

G83.8, G95.0, G95.8, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, Q03.0, Q03.1, Q03.8, Q04.0, Q04.5, Q04.6, 

Q04.8, Q06.3, Q06.8, Q07.0, Q87.1, Q87.2, Q87.5, Q87.8, Q89.8, T90.5, T91.3, Z50.1, Z85.8, Z86.0  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни диагностични процедури: 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 93.06, 93.07, 93.09  

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 00.09, 93.11, 93.12, 93.13, 93.17, 93.19, 93.21, 93.22, 

93.23, 93.24, 93.25, 93.27, 93.28, 93.29, 93.31, 93.32, 93.33, 93.34, 93.35, 93.38, 93.39, 93.52, 93.53, 

93.54, 93.59, 93.81, 93.83, 93.85, 93.89, 93.94, 93.95, 99.27, 99.81, 99.82, 99.83, 99.92  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система до 

1 месец до 3 месеца от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно 

заболяване по т.1.1. и:  

1.4.1.1. определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по 

профила на основното заболяване, провели болничното лечение:  

1.4.1.2. изразени моно-, хеми-, квадри, пара- парези /парализи;  

1.4.1.3. изразен дискоординационен синдром;  

1.4.1.4. изразен паркинсонов синдром.  

1.4.2. Здравни грижи  

............................................................ 

Клинична пътека № 260 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна 

нервна система“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G51.0, 

G54.0, G54.1, G54.2, G54.4, G55.1*, G55.2*, G57.0, G57.2, G57.3, G57.4, G58.7, G60.0, G60.2, 

G61.0, G61.8, G62.0, G63.2 G83.0, G83.1, T92.4, T93.4, Z50.8  

да се добави код по МКБ-10  - G63.2 

 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни диагностични процедури: 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 93.06, 93.07, 93.09  

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 00.09, 93.11, 93.12, 93.13, 93.16, 93.17, 93.19, 93.21, 

93.22, 93.23, 93.24, 93.25, 93.27, 93.28, 93.29, 93.31, 93.32, 93.33, 93.34, 93.35, 93.38, 93.39, 93.41, 

93.42, 93.43, 93.45, 93.52, 93.53, 93.54, 93.56, 93.59, 93.81, 93.83, 93.85, 93.89, 93.94, 93.95, 99.27, 

99.81, 99.82, 99.83, 99.92  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията при:  

1.4.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна 

система до 1 месец 3 месеца от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено 

основно заболяване по т.1.1. и:  
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1.4.1.1. Определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по 

профила на основното заболяване, провели болничното лечение и наличие на:  

1.4.1.1.1. изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/ парализи;  

1.4.1.1.2. данни за нервно-мускулно увреждане, установено с ЕМГ-изследване  

1.4.1.1.3. данни за коренчева компресия, установени с EMГ или образно изследване (КАТ/ЯМР);  

1.4.1.1.4. наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността;  

1.4.1.1.5. вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, 

ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).  

1.4.1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с политравма и такива с първични или 

ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход, 

до 1 месец 3 месеца от проведено оперативно лечение.  

1.4.2. Здравни грижи  

.......................................................... 

 

 

Клинична пътека № 261 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-

двигателен апарат“  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: M02.30, 

M02.35, M02.36, M02.37, M02.38, M02.80, M02.85, M02.86, M02.87, M02.88, M05.00, M05.80, 

M05.85, M05.86, M05.87, M05.88, M06.00, M06.05, M06.06, M06.07, M06.08, M06.10, M06.15, 

M06.16, M06.17, M06.18, M06.20, M06.25, M06.26, M06.27, M06.28, M06.40, M06.80, M06.85, 

M06.86, M06.87, M07.00*, M07.04*, M07.07*, M07.10*, M07.11*, M07.15*, M07.16*, M07.17*, 

M07.18*, M07.28*, M10.00, M10.01, M10.02, M10.03, M10.04, M10.05, M10.06, M10.07, M10.08, 

M16.0, M16.1, M16.2, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M19.01, M19.07, M19.08,  

M19.17, M19.18, M19.27, M19.28, M19.87, M24.50, M24.51, M24.52, M24.55, M24.56, M24.57, 

M24.58, M45.0, M45.1, M45.2, M45.3, M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8, M47.10, M47.11, 

M47.12, M47.13, M47.14, M47.15, M47.16, M47.17, M47.18, M47.20, M47.21, M47.22, M47.23, 

M47.24, M47.25, M47.26, M47.27, M47.28, M48.00, M48.01, M48.02, M48.03, M48.04, M48.05, 

M48.06, M48.07, M48.08, M50.0, M50.1, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M89.00, M89.05, M89.06, 

M89.07, M89.08, Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.3, Q65.4, Q65.5, Q65.8, Q68.2, Q68.3, Q68.4, Q74.1, 

Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q76.0, Q76.1, Q76.2, Q76.3, Q76.4, Q76.5, Q76.8, Q77.0, Q77.3, Q77.4, Q77.5, 

Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q78.0, Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q79.6, Q79.9, T91.0, 

T91.1, T91.2, T92.0, T92.1, T92.2, T92.3, T92.5, T92.6, T92.8, T93.0, T93.1, T93.2, T93.3, T93.5, 

T93.6, T95.0, T95.1, T95.2, T95.3, Z50.8, Z89.5, Z96.6 , Z97.1  

да се добави: Z96.6 (наличие на ортопедични импланти на стави) 
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни диагностични процедури: 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 93.06, 93.07, 93.09  

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 00.09, 93.11, 93.12, 93.13, 93.16, 93.17, 93.19, 93.21, 

93.22, 93.23, 93.24, 93.25, 93.27, 93.28, 93.29, 93.31, 93.32, 93.33, 93.34, 93.35, 93.38, 93.39, 93.41, 

93.42, 93.43, 93.45, 93.52, 93.53, 93.54, 93.56, 93.59, 93.81, 93.83, 93.89, 93.94, 99.27, 99.81, 99.82, 

99.83, 99.92  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията при:  

1.4.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния 

апарат непосредствено (до 1 месец) (до 3 месеца) от проведено болнично лечение за 

новооткрито или усложнено основно заболяване по т.1.1. и:  

1.4.1.1. Определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по 

профила на основното заболяване, провели болничното лечение  

1.4.1.2. Наличие на:  

1.4.1.2.1. изразен функционален дефицит, поради намален обем на движение на големите стави 

и наличие на контрактури;  
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1.4.1.2.2. затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;  

1.4.1.2.3. развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);  

1.4.1.2.4. наличие на неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници  

1.4.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти, претърпели големи и много големи 

оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен 

крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни 

увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход, 

непосредствено (до 1 месец) (до 3 месеца) след извършено оперативното лечение.  

1.4.3. Здравни грижи  

............................................ 

 

Мотиви за увекличаване на срока за провеждане на болнична физикална терапия:В 

голяма част от случаите, ефективна рехабилитация в първия месец след дехоспитализация 

от отделенията за активно лечение  е невъзможна по обективни причини и/или  

медицински противопоказана, а именно; нестабилна хемодинамика, гипсова или друга 

имобилизация, постоперативни усложнения, състояния изискващи допълнителни 

хирургични интервенции в амбулаторни условия и др.   

 

 

Клинична пътека 158  „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни 

тъкани” 

Към точка  1.2 да се добави и мед. специалност Пластично възстановителна и естетична 

хирургия  осъществена най-малко на второ ниво съобразно  мед. стандарт по  Пластично 

възстановителна и естетична хирургия 

Към т 1.3.1 да се добави и 86.60  

Към т. 1.4 да се добави 1.4.1.8 кожни дефекти след изрязване и дебридман 

 

Клинична пътека  198  Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на 

меките и костни тъкани  

Към точка  1.2 да се добави: „от обхвата на медицинската специалност „Пластично-

възстановителна и естетична хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия“ 
Към т 1.3.1 да се добави и 86.22, 86.4 и  86.60, 86,69 

Към т 1.4 да се добави т 1.4.1.9- инфектирани гранулиращи раневи повърхности 

Мотиви  И при двете кл. пътеки лечението завършва в клиника/ отделение/ по пластична 

хирургия с покриване на кожните дефекти. 

Клинична пътека № 199 „Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и 

доброкачествени новообразувания „ 

Към точка  1.2 да се добави: „от обхвата на медицинската специалност „Пластично-

възстановителна и естетична хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия“ 
Към т.3.1 да се добави и 86.91 

Мотиви  - не малка част, особено доброкачествени тумори се лекуват от пластини 

хирурзи 

 

Клинична пътека № 245 „Метаболитна брахитерапия с ниски активности“  

1. Обхват  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: C56, C79.5, 

C80, C90.0, C90.2, D45, E05.0, E05.1, E05.2, Z51.0  
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1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лъчелечение”, осъществявана на най-малко II C  II A ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Лъчелечение” със стационар “Активен блок” -  за 

интерстициална и интакавитарна брахитерапия- за метаболитна брахитерапия, от обхвата на 

медицинската специалност „Нуклеарна медицина”, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Нуклеарна медицина” със стационар “Активен 

блок” - за метаболитна брахитерапия  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 92.28  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията  

1.4.1. Метаболитна брахитерапия с ниски активности при пациенти с:  

1.4.1.1. костни метастази с цел симптоматичен болкоуспокояващ ефект;  

1.4.1.2. злокачествени новообразувания с неуточнена локализация;  

1.4.1.3. множествен миелом;  

1.4.1.4. солитарен плазмоцитом;  

1.4.1.5. злокачествени плазмоклетъчни новообразувания - при резистентност към химиотерапия;  

1.4.1.6. неонкологични заболявания.  

1.4.2. Здравни грижи  

............. 

Клинична пътека № 246 „Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити 

източници“  
1. Обхват  

........................... 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лъчелечение”, осъществявана на минимум IIA ниво съгласно медицински 

стандарт „Лъчелечение” за перкутанно лечение, със стационар “Активен блок” - за 

интерстициална и интакавитарна брахитерапия, в обхвата на медицинската специалност 

„Нуклеарна медицина“, осъществявана на най-малко второ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт „Нуклеарна медицина“, за метаболитна брахитерапия.  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 92.23, 92.29, 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 99.28, 99.99  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията  

1.4.1. Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници  

при пациенти със:  

1.4.1.1. злокачествени новообразувания;  

1.4.1.2. неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом;  

1.4.1.3. болест на ходжкин;  

1.4.1.4. доброкачествени, гранично злокачествени и псевдо тумори;  

1.4.1.5. хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, 

сенилна макулена дегенерация;  

1.4.1.6. тиреоидно асоциирана офталмопатия;  

1.4.1.7. анастомозит;  

1.4.2. Здравни грижи  

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията  

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на 

медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за 

стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и:  

1.5.1.1. при завършване на планирания лъчелечебен курс.  

или 

1.5.1.2 При изява на далечно метастазиране или локална прогресия в хода на лечението; тежки 

остри лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението; възникване на 

придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на 
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лъчелечението; когато се налага облъчване на нов, различен от облъчвания туморнен обем, 

което се обективизира с нов лъчетерапевтичен план и хистограма доза-обем по същата 

диагноза по МКБ-10 и по същата КП. 

 

1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:  

1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;  

1.5.2.2. Продължаване на лечението;  

1.5.2.3. Рехабилитация в болнични или домашни условия;  

1.5.2.4. Диспансерно наблюдение.  

2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.  

....................................... 

Клинична пътека № 247 „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия 

със закрити източници“  

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията  

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на 

медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за 

стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и:  

1.5.1.1. при завършване на планирания лъчелечебен курс.  

да се добави 1.5.1.2. При невъзможност да се продължи лечението поради: изява на 

далечно метастазиране или локална прогресия в хода на лечението; тежки остри 

лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;  възникване на 

придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване 

на лъчелечението;  когато се налага облъчване на нов, различен от облъчвания 

туморен обем, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен план по същата диагноза 

по МКБ-10 и по същата КП  
 

 

Клинична пътека № 248 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и 

неонкологични заболявания“  

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10: C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, 

C00.8, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C03.0, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, 

C04.8, C05.0, C05.1, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C07, C08.0, C08.1, C08.8, 

C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C12,  C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C14.0, C14.2, C14.8, C15.0, C15.1, C15.2, 

C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, 

C19, C20, C21.0, C21.1, C21.8, C22.0, C22.1, C22.9, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C25.0, 

C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, 

C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C37, C38.1, 

C38.2, C38.3, C38.8, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C41.0, C41.1, C41.2, C41.3, C41.4, 

C41.8, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C44.0, C44.1, 

C44.2, 44.3, C44.4, C44.5, C44.6, C44.7, C44.8, C45.0, C45.9 C47.0, C47.1, C47.2, C47.6, 

C47.8, C47.9, C49.0, C49.1, C49.2, 49.3, C49.4, C49.5, C49.6, C49.8, C50.0, C50.1, C50.2, 

C50.3, C50.4, C50.5, C50.8, C51.0, C51.1, C51.2, 51.8, C52, C53.0, C53.1, C53.8, C54.0, 

C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.7, C57.8, C60.0, C60.1, 

C60.2, C60.8, C61, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C64, C65, C66, 

C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, C67.7, C67.8, C68.0, C68.1, C68.8, C69.0, 

C69.1, C69.2, C69.3, C69.4, C69.5, C69.6, C69.8, C70.0, C70.1, C70.9, C71.0, C71.1, C71.2, 

C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C72.0, C72.1, C72.8, C73, C74.0, C74.1, C75.0, 

C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, 

C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, C78.4, C78.5, C78.6, C78.7, C78.8, C79.0, C79.1, C79.2, C79.3, 

C79.4, C79.5, C79.6, C79.7, C79.8, C80, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82.0, 

C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, 
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C83.9, C84.0, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.0, C88.1, 

C88.2, C88.3, C88.7, C88.9, C90.0, C90.1, C90.2, C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, C91.4, C91.5, 

C91.7, C91.9, C92.0, C92.1, C92.2, C92.3, C92.4, C92.5, C92.7, C92.9, C93.0, C93.1, C93.2, 

C93.7, C93.9, C94.0, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5, C94.7, C95.0, C95.1, C95.2, C95.7, 

C95.9, C96.0, C96.1, C96.2, C96.3, C96.7, D18.0, D18.1, D32.0, D32.1, D35.2, D35.3, D35.4, 

D36.0, D36.1, D36.7, E05.3, H05.1, H11.0, H35.0, H35.1, H35.2, H35.3, H35.4, H35.5, 

H35.6, H35.7, H35.8, H35.9, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, K91.0, K91.8, Q28.2, Z51.0, C05.2, 

C48.0 

 
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лъчелечение”, осъществявана на най-малко второ А и трето ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Лъчелечение”  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 92.23, 92.24, 92.25, 92.28, 99.18, 99.21, 99.23, 99.25, 

99.28, 99.99  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията  

1.4.1. Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с линеен 

ускорител и/или уредба за брахитерапия при с:  

1.4.1.1. злокачествени новообразувания, в т.ч. с неуточнена локализация;  

1.4.1.2. вторични злокачествени новообразувания;  

1.4.1.3. неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом;  

1.4.1.4. болест на Ходжкин.  

1.4.1.5. неонкологични заболявания на мозъка, мозъчните обвивки, хипофизната жлеза.  

1.4.1.6. неонкологични заболявания на кръвоносната система – хемодектоми,  

артериовенозни аневризми;  

1.4.1.7. доброкачествени, гранично злокачествени и псевдотумори;  

1.4.1.8. хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, 

сенилна макулена дегенерация;  

1.4.1.9. тиреоидно асоциирана офталмопатия;  

1.4.2. Здравни грижи  

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията  

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на 

медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за 

стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и:  

1.5.1.1. при завършване на планирания лъчелечебен курс.  

да се добави 1.5.1.2 невъзможност да се продължи лечението поради: невъзможност за 

последваща апликация при провеждане на брахитерапия ;- изява на далечно 

метастазиране или локална прогресия в хода на лечението;- тежки остри лъчеви 

реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;- възникване на 

придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване 

на лъчелечението;- когато се налага облъчване на на нов, различен от облъчвания 

туморен обем, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен план по същата диагноза 

по МКБ-10 и по същата КП; - когато се регистрира различна от предходната диагноза 

по МКБ-10;  поради наличие на метастази със силен болков, обструктивен или 

компресивен симптом, обективизирани с доказателствен материал (образни, клинико-

лабораторни или морфологични изследвания). 
 

Клинична пътека № 249 „Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и 

неонкологични заболявания“  

 

 

Кодовете на заболявания по МКБ-10 са допълнени и поставени по реда им: 
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1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: C00.0, 

C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, 

C02.8, C03.0, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C05.0, C05.1, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, 

C06.2, C06.8, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.3, C10.4, C10.8, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C12, C13.1, C13.2, C13.8, C14.0, 

C14.2, C14.8, C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8 C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, 

C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C19, C20, C21.0, C21.1, C21.8, C22.0, C22.1, C22.9, C23, 

C24.0, C24.1, C24.8, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C30.1, C31.0, C31.1, 

C31.2, C31.3, C31.8, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, 

C34.8, C37, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C41.0, C41.1, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, 

C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C44.0, C44.1, C44.2, 

C44.3, C44.4, C44.5, C44.6, C44.7, C44.8, C45.0, C45.9, C46.0, C46.1, C46.2, C46.3, C46.7, 

C46.8, C46.9, C47.0, C47.1, C47.2, C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C49.0, C49.1, C49.2, C49.3 

C49.4, C49.5, C49.6, C49.8, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.8, C51.0, C51.1, 

C51.2, C51.8, C52, C53.0, C53.1, C53.8, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C56, C57.0, C57.1, 

C57.2, C57.3, C57.7, C57.8, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C61, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, 

C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C64, C65, C66, C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, 

C67.7, C67.8, C68.0, C68.1, C68.8, C69.0, C69.1, C69.2, C69.3, C69.4, C69.5, C69.6, C69.8, 

C70.0, C70.1, C70.9, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C72.0, 

C72.1, C72.8, C73, C74.0, C74.1, C75.0, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, C77.0, 

C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, C78.4, C78.5, C78.6, 

C78.7, C78.8, C79.0, C79.1, C79.2, C79.3, C79.4, C79.5, C79.6, C79.7, C79.8, C80, C81.0, 

C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83.0 C83.1, C83.2, 

C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, C84.0, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, 

C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.0, C88.1, C88.2, C88.3, C88.7, C88.9, C90.0, C90.1, C90.2, 

C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, C91.4, C91.5, C91.7, C91.9, C92.0, C92.1, C92.2, C92.3, C92.4, 

C92.5, C92.7, C92.9, C93.0, C93.1, C93.2, C93.7, C93.9, C94.0, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, 

C94.5, C94.7, C95.0, C95.1, C95.2, C95.7, C95.9, C96.0, C96.1, C96.2, C96.3, C96.7, D18.0, 

D18.1, D32.0, D32.1, D35.2, D35.3, D35.4, D36.0, D36.1, D36.7, H05.1, H11.0, H35.0, H35.1, 

H35.2, H35.3, H35.4, H35.5, H35.6, H35.7, H35.8, H35.9, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, K91.0, 

K91.8, Q28.2, Z51.0, C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C01, C02.0, 

C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C03.0, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C05.0, C05.1, 

C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C09.0, C09.1, 

C09.8, C09.9, C13.0, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C45.0, C45.1, C45.2, 

C45.7, C45.9,   E05.3 

   

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията  

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на 

медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за 

стабилизиране на състоянието (клинично и биохимично) и:  

1.5.1.1. при завършване на планирания лъчелечебен курс.  

да се добави 1.5.1.2 невъзможност да се продължи лечението поради: - изява на далечно 

метастазиране или локална прогресия в хода на лечението;- тежки остри лъчеви 

реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;- възникване на 

придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване 

на лъчелечението;- когато се налага облъчване на нов, различен от облъчвания 

туморен обем, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен план по същата диагноза 

по МКБ-10 и по същата КП; - когато се регистрира различна от предходната диагноа 

по МКБ-10. поради наличие на метастази със силен болков, обструктивен или 

компресивен симптом, обективизирани с доказателствен материал (образни, клинико-

лабораторни или морфологични изследвания). 
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Клинична пътека  251 „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“. 

т. „1.3.1. Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания с експертно решение за 

палиативни грижи в терминален стадий, издаден от онкологичния комитет“    

 

 

 

Относно: Проект за Наредба  за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от 

бюджета на НЗОК, публикувана на страницата на Министерство на здравеопазването за 

обсъждане на 29.10.2015 г.  

 

V. Предложения, които вече са изпратени до Министерство на здравеопазването по е-

поща.  
 

Приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 – Амбулаторни процедури  

 

 

1.  В Амбулаторна процедура № 18 „Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени 

болести  и лицево-челюстна хирургия с малък обем и сложност”   

1. Обхват:  

1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица с ушно-носно-гърлени болести, при 

които е необходимо осъществяване на оперативни интервенции с малък обем и сложност.  

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на 

медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана съгласно 

медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата на медицинската 

специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ –  

за процедури с кодове: 08.81; 18.09; 18.4; 18.79; 21.71, 21.72; 21.81; 24.11; 24.32; 25.01, 

25.02; 25.51; 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99; 26.0; 26.11, 26.12; 26.41; 26.99; 27.21, 27.22, 

27.23, 27.24; 27.51, 27.91; 86.03, 86.04; 86.21; 86.3; 86.4; 86.59.  

Да се добавят следните кодове за „Лицево-челюстна хирургия“: 18.0; 86.11; 18.0; 18.09; 

86.0; 18.4; 24.3; 24.4 25.5; 26.4; 27.5; 27.52; 27.6; 27.61; 08.8; 21.8; 86.5; 86.51; 21.1; 28.0; 

86.22; 86.3; 86.4; 21.0; 21.01; 21.02; 21.3; 21.30; 21.31; 21.32; 27.6; 27.69; 21.7; 21.9; 21.91; 

26.2; 26.21; 26.29; 26.4; 26.49; 26.9; 26.91; 25.1; 27.4; 27.41; 27.9; 27.91; 08.1; 08.11; 18.12; 

21.2; 21.22; 24.1; 25.0; 27.2; 40.1; 40.11; 86.1; 86.11 

 

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

 

20.0, 20.09, 18.0, 18.09, 86.0, 86.03, 86.04, 18.02, 18.4, 24.3, 24.32, 25.5, 25.51, 26.4, 26.41, 27.5, 

27.51, 27.52, 27.6, 27.61, 29.5, 29.51, 08.8, 08.81, 18.4, 21.8, 21.81, 86.5, 86.51, 86.59, 21.1, 28.0, 

86.22, 86.2, 86.21, 86.3, 86.4, 21.0, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.09, 98.1, 98.11, 98.12, 98.13, 

21.3, 21.30, 21.31, 21.32, 21.6, 21.61, 21.62, 27.6, 27.69, 21.7, 21.71, 21.72, 09.4, 09.43, 22.0, 

22.01, 21.9, 21.91, 26.0, 26.2, 26.21, 26.29, 26.4, 26.49, 26.9, 26.91, 26.99, 25.1, 25.9, 25.91, 

25.92, 25.93,25.94, 25.99, 27.4, 27.41, 27.9, 27.91, 08.1, 08.11, 18.12, 21.2, 21.22, 24.1, 24.11, 

25.0, 25.01, 25.02, 26.1, 26.11, 26.12, 27.2, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 28.1, 28.11, 29.1, 29.12, 

40.1, 40.11, 86.1, 86.11, 19.4, 20.0, 20.01, 18.7, 18.79, 21.3, 21.30, 21.32.  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната 

процедура:  
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1.4.1. Диагностика и оперативно лечение с малък обем и сложност при:  

1.4.1.1. остри възпалителни и/или реактивно-репаративни процеси на ушно-носно-гърлените 

органи и лицево-челюстни болести 

........................................  

 

2. Амбулаторна процедура № 25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или 

биопсия“  

В т 1.1.  да се добави: 

„от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, се 

осъществявя съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“,  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

33.26, 33.93, 34.04, 34.24, 34.25, 50.11, 52.11, 55.23, 55.92, 61.11, 65.91.  

Да се добавят кодове от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна 

хирургия“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна 

хирургия“: 25.02; 08.1; 08.11; 18.12; 21.22; 24.11; 26.11; 26.12; 27.21; 27.22; 27.23; 27.24; 

40.11; 86.11; 

.................... 
 

 

II. Приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 Клинични пътеки  

 

 

Клинична пътека № 1„Стационарни грижи при бременност с повишен риск“  

1. Обхват:  

................... 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Акушерство и гинекология”, осъществявана най-малко на второ  първо ниво 

на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.  

Клинична пътека № 3 „Оперативни процедури за задържане на бременност“  

1. Обхват:  

………………. 

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени бременни със заболявания и 

състояния, налагащи оперативни процедури за задържане на бременността.  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската 

специалност „Акушерство и гинекология”, осъществявана най-малко на второ  първо ниво 

на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.  

 

Клинична пътека № 49 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без 

тромболиза“  

............................. 

да се добави: т. 1.4.5. ”Определяне на последствията в когнитивната сфера и оценка на 

когнитивния статус” 
 

Клинична пътека № 50 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с 

тромболиза”  

....................................... 

в т. 1.3.2. Основни терапевтични процедури: да се добави  код 99.10 - тромболиза,  
 

да се добави: т. 1.4.5. ”Определяне на последствията в когнитивната сфера и оценка на 

когнитивния статус” 
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Клинична пътека № 51 „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив”  

............................... 

да се добави: т 1.4.5. ”Определяне на последствията в когнитивната сфера и оценка на 

когнитивния статус” 
 

Клинична пътека № 52 „Диагностика и лечение на субарахноидален кръвоизлив”  

 

да се добави: т 1.4.5. ”Определяне на последствията в когнитивната сфера и оценка на 

когнитивния статус” 
 

................. 

КП 58 „Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на 

нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)” 

Към параграф:  

”1.4.2. Първоначална диагностика и лечение на пациенти с.....” да се добави: 

„Кортикобазална дегенерация, болест с телца на Леви, Фронтотемпорална деменция.” 

Да се добави нова точка: 1.4.5. Определяне и оценка на когнитивните нарушения  

КП 60 „Диагностика и лечение на множествена склероза” 

Да се добави т. 1.5.2.5. Оценка на когнитивен статус. 
 

Клинична пътека № 54 „Диагностика и лечение на остра и хронична 

демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна 

вентилация”  

 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Нервни болести“, осъществавана на трето  второ  ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.   

 

Клинична пътека № 42 „Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в 

пулмологията“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни  

дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и 

състояния, налагащи провеждане на бронхоспски процедури.  

в т. 1.2. да се добави: „от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, 

осъществявана минимум  на трето  ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия” 

 

Клинична пътека № 43 „Високоспециализирани интервенционални процедури в 

пулмологията“  

в т. 1.2. да се добави: „от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, 

осъществявана минимум  на трето  ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия” 

 

....................................................... 

 

№ 67 „Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт“: 

При дехоспитализация в т. 1.5.1.3 е вписано: „корекция на патологично променени показатели“, 

а в 1.5.1.5. – „корекция на патологично променени показатели, които от медицинска гледна 
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точка е възможно да бъдат повлияни до края на болничния престой“.  Съществуват редица 

заболявания, при които определени патологично променени показатели не могат да бъдат 

коригирани, а само оптимизирани и при други, при които е неизбежно влошаването на тях, 

което не може да е пречка за дехоспитализацията! Предлагаме 1.5.1.3 да отпадне! 

 

Клинична пътека № 70 „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото 

черво“: 

Диселектролитемията се доказва чрез промени не само на серумните Na и К, а и на Са и Mg 

(едно от четирите!), поради което трябва да се добавят. 

В 1.2.1.4. е посочено „Овладян анемичен синдром.“ Това  предполага стойности за жените 

над 120 g/L, а за мъжете над 140 g/L за хемоглобина, а преливане на кръв при хемоглобин 

над 90 не е показано (с изключение на болните с предстояща химиотерапия). Адекватно е да 

се впише – „Овладян или подобрен анемичен синдром“.  

Клинична пътека №73 „Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната 

система, панкреаса и перитонеума“: 

В т. 1.5.1.4. е посочено „контролно образно изследване при констатирани патологични 

промени при първото изследване“. Това предполага при констатирани патологични промени 

при проведен КТ да се повтори отново?  
В т. 1.3.2. Основни терапевтични процедури: 99.04, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15,99.18, 99.21, 

99.22, 99.23, 99.25, 99.29, Да се добави код:  54.91 - Перкутанен коремен дренаж 

(парацентеза – диагностична и/или терапевтична).  

 

Клинична пътека № 120 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след 

сърдечна операция“    

Да се раздели на две КП: 

 

Клинична пътека № 120 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след 

сърдечна операция в рамкоте на същия болничен престой  и изискваща 

продължително лечение до 20 дни включително 

и 

Клинична пътека № 12.. „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след 

сърдечна операция в рамкоте на същия болничен престой  и изискваща 

продължително лечение над  20 дни. 

 

2 . Нови КП в Кардиохирургията 

 

1. КП № .....Хирургично лечение на дълбоки раневи инфекции на медиастинума 

(медиастенит) след сърдечна операция с екстракорпорална циркулация или 

приравнена към нея. 

2. 1. КП № .....Хирургично лечение на инфекциозния ендокардит (нативен или 

протезен) с екстракорпорална циркулация 

 

 

 

Клинична пътека № 136 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, 

носа и гърлото с много голям обем и сложност и лицево-челюстни болести” 
1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, налагащи 

извършването на оперативни процедури е областта на ушите, носа и гърлото с много голям 

обем и сложност.  
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1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана на трето ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата 

на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на трето ниво 

на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ по 

отношение на оперативните процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 04.02; 16.01, 16.02, 16.09; 

18.71; 21.83; 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64; 25.3; 25.4; 26.32; 27.49; 40.40, 40.41, 40.42; 

76.2; 76.31, 76.39; 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 76.45 ,76.46; 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.65, 

76.66, 76.67, 76.68, 76.69; 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 16.0, 76.4, 76.6, 76.9, 76.91, 76.99, 

04.0, 04.03, 04.04, 18.7,  21.8, 21.83, 26.3, 27.4, 40.4, 21.3, 21.30, 21,32, 21,4, 22.5, 22.50, 22.51, 

22.6, 01.2, 16,5, 16,51, 16.52, 16.59, 28.0, 40.2, 40.21, 40.3 

............................... 

 

Клинична пътека № 137 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, 

носа и гърлото с голям обем и сложност“ и лицево-челюстна хирургия  с голям обем и 

сложност“ 

 

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, налагащи 

извършването на оперативни процедури е областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и 

сложност.  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1. от обхвата на медицинската 

специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана на минимум първо ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата 

на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на минимум 

второ ниво на трето ниво) на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-

челюстна хирургия“ по отношение на оперативни процедури с кодове по МКБ-9-КМ: 06.7, 

16.61, 16.62, 16.92, 16.98, 21.04, 21.05, 21.85, 25.2, 25.2, 27.64, 29.2, 29.33, 29.52, 29.53, 29.54, 

29.59, 76.68, 76.92, 22.5, 22.50, 22.51, 21.8, 20.21, 20.22, 20.23, 25.5, 25.59, 18.7, 18.71, 27.6, 

76.6, 76.9. 

от обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна хирургия“, 

осъществявана на минимум второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт 

„Пластично-възстановителна хирургия“ по отношение на оперативни процедури с кодове по 

МКБ-9-КМ: 16.61, 16.62, 16.92, 16.98, 18.71, 21.85, 21.88, 76.68, 76.92.   

.......................................... 

Клинична пътека № 160 „Нерадикално отстраняване на матката“  

1. Обхват:  

…………………. 

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, при които 

се прилагат медицинси процедури за нерадикално отстраняване на матката  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Акушерство и гинекология“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“; от обхвата на 

медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, осъществявана най-

малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Анестезия и 

интензивно лечение”  

 

В обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ осъществявана 

на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и 

гинекология“ оперативната дейност може да се изпълнява само в условия на спешност 
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............................... 

Клинична пътека № 162 „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за 

отстраняване на болестни изменения на женските полови органи“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, при които 

се прилагат оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни 

изменения на женските полови органи  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Акушерство и гинекология“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“; от обхвата на 

медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана на трето ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 

лицево-челюстна хирургия“ (за дейности по процедури с кодове по МКБ-9КМ: 54.11, 54.21, 

65.12, 65.13, 65.24, 65.25, 65.29, 65.31, 65.39, 65.41, 65.49, 65.51, 65.52, 65.53, 65.54, 65.61, 

65.62, 65.63, 65.64, 65.81, 65.89, 66.61, 65.95, 66.4, 68.13); от обхвата на медицинската 

специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, осъществявана най-малко на второ 

ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;  

В обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ осъществявана 

на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и 

гинекология“ оперативната дейност може да се изпълнява  в случай, че 

отделението/клиниката отговаря на всички изисквания за отделение/клиника от ІІ 

ниво съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”, с изключение на 

изискванията за персонал. 

 

Клинична пътека № 164 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване 

на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи“  

 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Акушерство и гинекология“, осъщесствявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“; от обхвата на 

медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана на трето ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 

лицево-челюстна хирургия“ (дейността по процедура с код по МКБ-9КМ 71.71 при деца под 

9 годишна възраст се осъществява само в обхвата на обхвата на медицинската специалност 

„Детска хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност); от обхвата на 

медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, осъществявана най-

малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Анестезия и 

интензивно лечение”;  

В обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ осъществявана 

на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и 

гинекология“ оперативната дейност може да се изпълнява  в случай, че 

отделението/клиниката отговаря на всички изисквания за отделение/клиника от ІІ 

ниво съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”, с изключение на 

изискванията за персонал. 

 

Клинична пътека № 166 „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-

инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход“  

 



 

30 

 

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Акушерство и гинекология“, осъществявана най-малко на второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“;  

В обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ осъществявана 

на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Акушерство и 

гинекология“ оперативната дейност може да се изпълнява  в случай, че 

отделението/клиниката отговаря на всички изисквания за отделение/клиника от ІІ 

ниво съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”, с изключение на 

изискванията за персонал 

 

 

Клинична пътека № 101 „Диагностика и лечение на паразитози“  

1. Обхват  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: 

A06.0, A06.1, A06.2, A06.3, A06.4, A06.5, A06.6, A06.8, A07.1, A07.2, B58.1, B58.2, B58.3, 

B58.8, B59, B65.0, B65.1, B65.2, B66.3, B67.0, B67.1, B67.3, B68.0, B68.1, B69.0, B69.1, 

B69.8, B71.0, B75, B77.0, B77.8, B78.0, B78.7, B81.2, B83.0  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Инфекциозни болести”, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Инфекциозни болести”  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни диагностични процедури: 40.11, 45.23, 50.11, 83.21, 87.41, 87.49, 88.76, 88.91, 

88.92, 88.93, 88.94, 88.95, 88.97, 89.14, 89.52, 90.04, 90.43, 90.44, 90.54, 90.59, 90.74, 90.94, 

91.62, 93.08  

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 99.21, 99.22, 99.29  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията  

В т 1.4.1. Незабавен прием, диагностика и лечение на пациенти с данни за:  

 Да се добави: трихоцефалоза 

 

В т. 1.4.2. Диагностика и лечение на пациенти с паразитози, които не изискват спешна 

хоспитализация:  

 да се добавят:  

тениоза 

филариоза 

токсоплазмоза 

..................................... 

 

Клинична пътека № 158 „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни 

тъкани“  

в т. 1.2.  Да се промени така”.....от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, 

осъществявана най-малко на второ  първо ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“  

 

Клинична пътека № 158 „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни 

тъкани“  

1. Обхват:  
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1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица при инфекции на меките и костни 

тъкани, налагащи оперативно лечение  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Хирургия“, осъществявана на най-малко второ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 

хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, в 

обхвата на медицинската специалност „ортопедия и трвматология“, осъществявана на най-

малко второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Ортопедия и 

травматология“, в обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана на 

най-малко второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Общи медицински 

стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, 

детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“  

В условия на спешност се допуска отделение/клиника от І ниво на компетентност да 

осъществява диагностично-лечебни дейности по тази КП в случай, че отговаря на всички 

изисквания за отделение/клиника от ІІ ниво, с изключение на изискванията за брой 

персонал. 
 

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 83.31, 83.32, 83.39, 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.11, 

84.12, 84.3, 86.22, 86.28, 86.4  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията  

 

Клинична пътека № 174 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум 

със среден обем и сложност, при лица над 18 години“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица над 18 години със състояния, 

засягащи хранопровод, стомах и дуоденум и при които се налага да бъдат приложени 

оперативни процедури със среден обем и сложност  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 

гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 

хирургия“; от обхвата на медицинската специалност „Гръдна хирургия“, осъществявана 

най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Гръдна 

хирургия“ (за оперативните процедури, засягащи само хранопровода)  

В обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана на първо  ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 

лицево-челюстна хирургия“ в случай, че отделението/клиниката отговаря на всички 

изисквания за отделение/клиника от ІІ ниво съгласно „Общи медицински стандарти по 

хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия и лицево-челюстна хирургия“, с изключение на изискванията за персонал 

 

Клинична пътека № 178 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден 

обем и сложност, при лица над 18 години“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица над 18 години със състояния 

и заболявания, засягащи тънки и дебели черва и при които се налага да бъдат приложени 

оперативни процедури със среден обем и сложност  
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1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 

гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 

хирургия“;  

В обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана на първо  ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 

лицево-челюстна хирургия“ в случай, че отделението/клиниката отговаря на всички 

изисквания за отделение/клиника от ІІ ниво съгласно „Общи медицински стандарти по 

хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия и лицево-челюстна хирургия“, с изключение на изискванията за персонал 

 

Клинична пътека № 180 „Оперативни процедури върху апендикс“  

в т. 1.2. Да се промени така”.....от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, 

осъществявана най-малко на второ  първо ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“  

 

Клинична пътека № 180???? „Хирургични интервенции за затваряне на стома“  

 

т. 1.2. Да се промени така”.....от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, 

осъществявана най-малко на второ  първо ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия” 

В 1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 46.41, 46.42, 46.43, 46.51, 46.52, 48.74  

 

 

Клинична пътека № 181 „Хирургични интервенции на ануса и перианалното 

пространство“  

т. 1.2. Да се промени така”.....от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, 

осъществявана най-малко на второ  първо ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия” 

 

в т.  1.3.1. Основни терапевтични процедури: 48.73, 48.82, 48.91, 49.01, 49.02, 49.03, 49.11, 49.12, 

49.39, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.51, 49.52, 49.59, 49.71, 49.72, 49.73, 49.79, 49.91, 

49.93, 49.94, 49.95, 58.43, 86.21, 96.23   

да се добавят кодове: 48.23, 98.04, 98.05 

 

 

Клинична пътека № 183 „Оперативни процедури при хернии с инкарцерация“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със хернии, налагащи 

прилагането на оперативни процедури  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, 

гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна 

хирургия“; от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана най-

малко на второ първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи 
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медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, 

съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“  

В обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана на първо  ниво 

на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по 

хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия и лицево-челюстна хирургия“ в случай, че отделението/клиниката отговаря 

на всички изисквания за отделение/клиника от ІІ ниво съгласно „Общи медицински 

стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова 

хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, с изключение на 

изискванията за персонал 
 

Клинична пътека № 184 „Конвенционална холецистектомия“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със състояния и заболявания, налагащи 

прилагането на холецистектомия  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 

хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от 

обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана най-малко на второ 

ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по 

хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия 

и лицево-челюстна хирургия“  

В условия на спешност се допуска отделение/клиника от І ниво на компетентност да 

осъществява диагностично-лечебни дейности по тази КП в случай, че отговаря на всички 

изисквания за отделение/клиника от ІІ ниво, с изключение на изискванията за персонал. 
 

Клинична пътека № 186 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни 

пътища“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, 

предоставяни на задължително здравноосигурени лица със състояния и заболявания на 

екстрахепаталните жлъчни пътища, налагащи прилагането оперативни процедури  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно 

медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 

хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от 

обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана най-малко на второ 

ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по 

хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия 

и лицево-челюстна хирургия“  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.49, 51.51, 

51.59, 51.61, 51.62, 51.63, 51.69, 51.72, 51.79, 51.81, 51.82, 51.83, 51.89, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 

51.99  да се добавят кодове: 51.34, 51,35, 

 

Клинична пътека № 199 „Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и 

доброкачествени новообразувания  

 в т. 1.4.1.3. Лица под  над 18 год. възраст с доброкачествени новообразувания - хемангиом, 

лимфангиом, атером, фибром, липом, хигром с размер на новообразуванието не по-малък от 4 

см.  

Клинична пътека № 210 „Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – 

оперативно лечение“  
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................... 

1.3.1. Основни терапевтични поцедури: 03.09, 03.1, 04.02, 04.03, 04.05, 04.07, 04.2, 04.3, 04.41, 

04.42, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.71, 04.72, 04.73, 04.74, 04.75, 04.76, 04.91, 04.92, 04.93, 

05.21, 05.22, 05.23, 05.24, 05.25, 05.29, 83.13  

 

 

Клинична пътека № 216 „Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност 

на таза и долния крайник“  

 

Към точка1.5 Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

Да се допълни: 

1.5.1.5. първични и метастатични злокачествени новообразования на таза и долните 

крайници 

 

Клинична пътека № 217 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и 

колянна става“  

 

Към точка1.4 Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

Да се допълни: 

1.4.1.3. Първични и метастатични злокачествени заболявания на таза и долните 

крайници 

 

Клинична пътека № 218 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден 

обем и сложност 
Да се поправи в точка 14.1.2. остро настъпил костен инфаркт при аваскуларна (вместо 

авансирала) некроза. 

Към точка1.5 Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

Да се допълни: 

1.5.1.4. Първични и метастатични злокачествени заболявания на таза и долните 

крайници 

 

Клинична пътека № 219 „Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и 

горния крайник“  

Към точка1.5 Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

Да се допълни: 

1.5.1.4. Костни и мекотъканни инфекции в областта на горния крайник 

1.5.1.5. Първични и метастатични злокачествени заболявания в областта на горния 

крайник 

 

Клинична пътека № 220 „Много големи оперативни процедури в областта на раменния 

пояс и горния крайник“  

Към точка1.4 Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

Да се допълни:  

1.4.1.4. Костни и мекотъканни инфекции в областта на горния крайник 

1.4.1.5. Първични и метастатични злокачествени заболявания в областта на горния 

крайник 
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Клинична пътека № 221 „Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и 

горния крайник“  

Към точка1.5 Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията: 

Да се допълни:  

1.5.1.4. Костни и мекотъканни инфекции в областта на горния крайник 

1.5.1.5. Първични и метастатични злокачествени заболявания в областта на горния 

крайник 

 

Клинична пътека № 224 „Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много 

голям обем и сложност“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания на гръдния 

кош с необходимост от извършване на оперативни процедури  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на трето ниво осъществявана 

най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-

челюстна хирургия“; от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носни-гърлени 

болести“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински 

стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“; от обхвата на медицинската специалност 

„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, осъществявана на трето ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия“( за кодове процедури по МКБ-9 КМ: 16.51; 21.83; 38.32; 76.44; 86.74; 76.91; 

86.72; 86.73; 86.81.);  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 16.51, 16.52, 16.59, 16.92, 16.98, 21.83, 25.3, 25.4, 

26.32, 27.49, 38.32, 76.31, 76.39, 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 76.45, 76.46, 76.69, 76.91, 86.72, 

86.73, 86.74, 86.81, 76.2 

.......................................... 

3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителния пакет по време на хоспитализация:  

3.1. Диагностика и лечение при случаи за реконструктивни операции в лицево-

челюстната област при вродени и придобити деформации и дефекти, както и при 

продобити дефекти след онкологични хирургични резекции на лицето главата и 

шията и устната кухина;   

3.2. Здравни грижи  

3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага 

т. 1, с изключение на т. 1.4.  

 

Клинична пътека № 225 „Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям 

обем и сложност“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, 

налагащи оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям оцем и сложност.  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, медицинската специалност 

„Ушно-носни-гърлени болести“, осъществявана на най-малко второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“ (за процедури с кодове: 

*21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, 

*27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63), медицинската специалност „Пластично-
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възстановителна и естетична хирургия“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична 

хирургия“ (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89 *27.42, *27.43, *27.56, 

*27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 76.67, 76.68, 86.4, *86.63, *86.93).  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 21.84, 21.85, 21.87, 21.89, 25.2, 25.59, 26.30, 26.31, 

27.32, 27.42, 27.43, 27.56, 27.57, 27.59, 31.29, 38.82, 39.31, 39.32, 40.3, 76.5, 76.61, 76.62, 

76.63, 76.64, 76.66, 76.67, 76.68, 76.69, 76.92, 76.94, 76.99, 86.4, 86.63, 86.93, 76.2 

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Оперативно лечение с голям обем и сложност при пациенти с:  

1.4.1.1. всички случаи на туморни процеси на меките тъкани и кожата на лицето, главата и 

шията, лицевите и челюстните кости, устните, устната кухина и езика, слюнчените жлези и 

шията, като лечебният план се определя от онкокомитет;  

1.4.1.2. хронични рецидивиращи сиалоаденити; неизяснени увеличени лимфни възли на 

шията. 

1.4.2. Здравни грижи  

............................... 

Клинична пътека № 226 „Оперативни процедури в лицево - челюстната област със 

среден обем и сложност“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, 

налагащи оперативни процедури в лицево - челюстната област със среден обем и сложност.  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, медицинската 

специалност „Орална хирургия“ осъществявана на най-малко второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Орална хирургия“, медицинската специалност „Ушно-

носни-гърлени болести“, осъществявана на най-малко второ ниво на компетентност, 

съгласно медицински стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“, медицинската специалност 

„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, осъществявана на най-малко второ 

ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и 

естетична хирургия“ (за процедури с кодове: *04.07; *08.23; *08.24; *08.31, *08.32, *08.33, 

*08.34, *08.35, *08.36, *08.37, *08.38; *08.41, *08.42, *08.43, *08.44, *08.52 *18.29, 

*18.31,*18.39; *18.71; *18.72; *18.79; *21.05; *21.30; *21.32; *21.81, *21.82; *21.86; *21.88; 

*27.51; *27.99; *86.84).  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 04.07, 08.02, 08.23, 08.24, 08.25, 08.31, 08.32, 08.33, 

08.34, 08.35, 08.36, 08.37, 08.38, 08.41, 08.42, 08.43, 08.52, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 

18.79, 21.03, 21.04, 21.05, 21.07, 21.30, 21.31, 21.32, 21.61, 21.62, 21.69, 21.81, 21.82, 21.86, 

21.88, 21.99, 22.2, 22.41, 22.42, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 

22.79, 22.9, 24.4, 25.91, 25.93, 25.99, 26.21, 26.29, 26.41, 26.42, 26.49, 27.31, 27.51, 27.53, 

27.72, 27.91, 27.99, 29.52, 31.1, 39.41, 76.2, 76.65, 76.75, 76.78, 76.97, 86.3, 86.67, 86.69, 86.75, 

86.84, 97.36  

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Оперативно лечение със среден обем и сложност при пациенти с:  

1.4.1.1. големи травми на меките тъкани в лицево-челюстната област;  

1.4.1.2. случаи на туморни и тумороподобни процеси и други заболявания на меките тъкани 

и кости в лицево-челюстната област и шията и неизяснени увеличени лимфни възли на 

шията;  
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1.4.1.3. сиалолитиаза.  

1.4.2. Здравни грижи  

............................................... 

 

Клинична пътека № 227 „Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък 

обем и сложност“  

1. Обхват:  

 

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, 

налагащи оперативно лечение в лицево-челюстната област с малък обем и сложност:  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, медицинската 

специалност „Ушно-носни-гърлени болести“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 23.73, 24.2, 24.31, 24.32, 24.39, 24.5, 25.1, 25.51, 

25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 26.0, 26.21, 27.41, 27.51, 27.52, 27.61, 27.91  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ на следните кодове: 25.01 и 25.02 – биопсия на 

език, 24.11 – биопсия на венец; 24.12 – биопсия на алвеола; 27.24 – биопсия на уста; 

86.11 – биопсия на кожа; 18.12 – биопсия на ухо; 21.22 –биопсия на нос; 26.11 и 26.12 – 

биопсия на слюнчена жлеза; 27.21 – биопсия на кост на небце;  08.11 – биопслия на 

клепач; 22.11 и 22.12 – биопсия на синус; 76.11 – биопсия на лицева кост.   

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията при:  

1.4.1. Оперативно лечение с малък обем и сложност при пациенти с:  

1.4.1.1. всички случаи на възпалителни и/или реактивно-репаративни процеси на лигавицата 

на устната кухина и челюстните кости.  

 Всички случаи на туморни процеси на лицево-челюстната област, устната кухина, 

кожата на лицето, главата и шията, челюстните и лицеви кости изискващи 

хистологична верификация.   
1.4.1.2. всички случаи на травми на меките тъкани, изискващи хемостаза и възстановяване 

целостта на тъканите.  

1.4.1.3. заболявания на слюнчените жлези и изходните им канали.  

1.4.2. Здравни грижи  

..................................................................... 

Клинична пътека № 228 „Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на 

лицето и шията“  

1. Обхват:  

1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и 

услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, налагащи 

оперативно лечение в областта на лицето и шията:  

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската 

специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, медицинската 

специалност „Ушно-носни-гърлени болести“, осъществявана на най-малко второ ниво на 

компетентност, съгласно медицински стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“  

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:  

1.3.1. Основни терапевтични процедури: 22.31, 22.39, 22.71, 27.0, 27.71, 27.92, 28.0, 76.01, 

86.09, 86.22  
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1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на 

хоспитализацията:  

1.4.1. Оперативно лечение на пациенти с възпалителни процеси в областта на главата и 

шията:  

1.4.1.1. Абсцес или флегмон в областта на лицето и шията.-  

1.4.1.2. Остри и хронични възпалителни процеси на пародонта.  

1.4.1.3. Остри и хронични възпалителни процеси на челюстните кости.  

1.4.1.4. Остри и/или екзацербирали възпалителни процеси на лимфните възли.  

1.4.1.5. Остър и/или хроничен синуит, в резултат на следните патологични процеси:  

1.4.1.5.1. хронични периапикални процеси (грануломи);  

1.4.1.5.2. екзацербирали одонтогенни (фоликуларни, радикуларни) кисти около ретинирали 

зъби;  

1.4.1.5.3. перфорация на синус след екстракция на зъб;  

1.4.1.5.4. луксиране на корен (зъб) по време на екстракция и създаване на ороантрална 

комуникация;  

1.4.1.5.5. възпалителна или алергична реакция към чуждо тяло в синуса, попаднало след 

ендодонтско лечение на зъб;  

1.4.1.5.6. остеомиелит на горна челюст: Травматични остеомиелити след фрактура на 

челюстните кости. Остър одонтогенен остеомиелит. Хроничен остеомиелит, при който 

се налага извършване на секвестректомия.  

 Лъчево-индуцирана радиоостеонекроза. Медикаментозно свързана остеонекроза на 

челюстите (BRON; MRON). 

1.4.1.5.7. радионекроза след лъчетерапия на злокачествени тумори;  

1.4.1.5.8. тумор на гингивата, инфилтриращ алвеоларния израстък и проникващ в синуса;  

1.4.1.6. Заболявания на слюнчените жлези. Възпалителни заболявания на слюнчените 

жлези.  

 

............................................ 

 

Клинична пътека № 230 „Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-

челюстната област“  

В т. 1.4.1.4. къс лингвален или лабиален френулум, затрудняващ движението на езика или 

устните, което е причина за трудна подвижност на езика или има роля в патогенезата на 

пародонтални заболявания на фронталните зъби;  да се добави”Вродени аномалии на 

зъбите – мезиоденс или хиперодонтия при деца под 12 години.” 

Клинична пътека № 242 „Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии“  

1. Обхват  

В т. 1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности 

и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-

10: D55.0, D55.1, D55.2, D55.3, D55.8, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8, D57.0, 

D57.1, D57.2, D57.3, D58.0, D58.1, D58.2, D59.1, D59.3, D59.4, D59.5, D59.6, D61.0, D61.1, 

D61.2, D61.3, D65, D66, D67, D68.0, D68.1, D68.2, D68.3, D68.4, D68.8, D68.9, D69.0, D69.1, 

D69.2, D69.3, D69.4, D69.5, D69.6, D69.8, D69.9, D70, D71, D72.0, D74.0, D74.8, E75.2, M31.1  

Да се добавят кодове: D 58.9. Наследствена хемолитична анемия, неуточнена 

D 64.0. Наследствена сидеробластна анемия 

D 64.4. Конгенителна дизеритропоетична анемия 
 

   

 

 


