
ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 64а, ал.1 от ЗЗО 

 

1. Здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, които ЛЗ 

изпълнява по сключения договор с НЗОК и стойността, която НЗОК 

заплаща: 

Лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, на които е издадено 

“Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно 

лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) и/или “Медицинско направление за 

високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) (това в случай, че ЛЗ 

изпълнява ВСД), имат право на следните медицински дейности, включени в 

основния пакет специализирана  извънболнична медицинска помощ по 

специалности:  

 

ПАКЕТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ 

 

Код Специалност 

10 НЕРВНИ БОЛЕСТИ 

54 ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

89.13 Снемане на анамнеза и неврологичен статус 

Z50.8 Обучение на болни с неврологични заболявания 

 

Оборудване съгласно Медицински стандарт „Нервни болести“. 

 

Високоспециализирани медицински дейности 

 

88.77 Доплерова сонография 

 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 88.77, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Нервни болести“. 

 

93.08 Електромиография (ЕМГ) 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 93.08, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Нервни болести“. 

 



89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ) 

 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 89.14, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Нервни болести“. 

 

95.23 Евокирани потенциали 

 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 95.23, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Нервни болести“. 

 

 

ПАКЕТ НЕВРОХИРУРГИЯ 

 

Код Специалност 

29 НЕВРОХИРУРГИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

Z71.2 

Консултация, интерпретация на резултатите, диагностика и 

съставяне на план за лечение на пациенти с неврохирургични 

заболявания 

03.31 Диагностично-терапевтична лумбална пункция 

 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“. 

 

 

 

ПАКЕТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

 

Код Специалност 

17 ПЕДИАТРИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

96.07 Поставяне на назогастрална сонда 

89.34 Ректално туширане 

96.37 Клизма на дете 

91.93 Вземане на материал за микробиологично изследване 

89.13 Снемане на неврологичен статус 

89.52 Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания, с разчитане 



88.76 Ултразвуково изследване на коремни органи 

 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 

 

Високоспециализирани медицински дейности 

 

88.79 Ехографско изследване на стави 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 88.79, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата 

на здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 

 

88.71 Трансфонтанелна ехография 

 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 88.71, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата 

на здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Педиатрия“. 

 

 

ПАКЕТ КАРДИОЛОГИЯ И ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ 

 

Код Специалност 

08 КАРДИОЛОГИЯ 

35 ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

89.52 Електрокардиограма с разчитане 

89.05 Оценка на хемодинамични показатели 

99.62 Кардиоверзио и дефибрилация 

34.04 Плеврална пункция 

Z13.6 
Профилактичните прегледи на лица с повишен риск от 

заболявания на сърдечно-съдовата система 

Забележка: Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-

съдови заболявания се извършват съгласно Приложение №15. 

 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

 



Високоспециализирани медицински дейности 

 

89.50 EКГ Холтер мониториране 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

88.72 Ехокардиография 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 88.72, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата 

на здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

88.77 Доплерова сонография 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 88.77, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата 

на здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

89.61 Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране) 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

88.72 Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология 

на плода 

Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство за 88.72, съгласно 

наредбата по чл.181, ал.1 от ЗЗ за придобиване на специалност в системата 

на здравеопазването. 

Оборудване съгласно медицински стандарт „Кардиология“. 

 

ПАКЕТ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ И ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И 

ФТИЗИАТРИЯ 

 

Код Специалност 

19 ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 

36 ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

91.83 Вземане на материал за микробиологично изследване 

89.37 
Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран 

експираторен обем за 1 минута 

89.37 Спирометрия 

99.59 Туберкулинова проба на Манту 



 

Оборудване, съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”. 

 

ПАКЕТ РЕВМАТОЛОГИЯ, ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ 

 

Код Специалност 

20 РЕВМАТОЛОГИЯ 

39 ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

93.05 Функционална оценка на опорно-двигателния апарат 

91.59 Микроскопско изследване на синовиална течност 

91.51 Директно микроскопско изследване на синовиална течност за 

бактерии 

 

Оборудване, съгласно медицински стандарт „Ревматология”. 

 

 

 

ПАКЕТ ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 

 

Код Специалност 

25 ХИРУРГИЯ 

50 ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 

 

Специализирани медицински дейности 

89.34 Мануално изследване на ректум 

91.73 Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване 

93.59 Имобилизация 

93.52 Поставяне на шийна яка 

86.09 

86.59 

Инцизия на меки тъкани 

Шев на меки тъкани 

96.58 Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж 

86.28 Диагностика и обработка на фистули 

96.36 Промивка на гастростома и ентеростома 

96.26 Мануална репозиция при ректален пролапс 

54.0 

 

34.01 

Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и 

туморни образувания на коремна стена 

Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и 

туморни образувания на гръдна стена 

54.62 Вторичен шев при гранулираща коремна рана 

49.21 Аноскопия 

49.41 Репозиция на хемороиди 

86.04 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 



86.09 
Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на 

главата и гърба 

86.22 
Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на 

главата и гърба 

86.59 
Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата 

и гърба 

86.23 Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка 

Z12.1 
Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от 

злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област 

Z12.3 
Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от 

злокачествени заболявания на млечна жлеза 

 

Забележка: Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от 

злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област, от злокачествени 

заболявания на млечна жлеза, се извършват съгласно Приложение № 15 

от НРД. 

 

Оборудване, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти 

по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова 

хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 

 

 

Високоспециализирани медицински дейности 

 

85.11 Вземане на биопсичен материал от гърда 

40.11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел 

Оборудване, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти 

по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова 

хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 

 

85.0 Инцизия на гръдна жлеза 

Оборудване, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти 

по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова 

хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия и лицево-челюстна хирургия“. 

 

 

 

 

2.Съгласно НРД 2015, НЗОК заплаща специализираната 

медицинска помощ по следните елементи и стойности: 



 

 преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани 

медицински дейности, извън изрични посочените по-долу случаи, по 

специалности:       Педиатрия, 

Детска 

кардиолигия,Хирургия,Неврохирургия,Неврология,Ревматология,Пневмо

логия и Фтизиатрия 

 реализирано първично посещение при специалист по повод 

заболявания и състояния - 19,00 лв.; 

 реализирано вторично посещение по повод заболявания и 

състояния - 9,50 лв. 

 

 

 профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от 

рисковите групи, включващ общомедицински и специализирани 

медицински дейности, извършени от лекар специалист с придобита 

специалност по Хирургия.- 19,00 лв. 

ЗЗОЛ имат право на не повече от един годишен преглед при всеки 

един от посочените специалисти. 

 

 специализиран преглед на ЗЗОЛ с едно или повече 

заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от лекар-

специалист: 

 за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ направили 

първоначален избор на лекар-специалист, извършващ диспансерното 

наблюдение - 19,00 лв.; 

 за реализирано вторично посещение или посещение при 

преизбор на специалист - 9,50 лв. 

 Прегледи по програма „Детско здравеопазване”-9.50лв 

 



 високоспециализирани медицински дейности по съответните 

специалности от основния пакет СИМП; 

Ехокардиография-22.79лв. 

 

 

3. Безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от 

Закона за здравето са:  

Съгласно чл. 82, ал.1 от ЗЗО извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински 

услуги, които са свързани със:  

1) медицинска помощ при спешни състояния;  

2) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ 

за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на 

родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба  министъра на 

здравеопазването;  

3) стационарна психиатрична помощ;  

4) осигуряване на кръв и кръвни продукти;  

5) трансплантация на органи, тъкани и клетки;  

6) задължително лечение и/или задължителна изолация;  

7) експертизи за вид и степен на увеждания и трайна 

неработоспособност;  

8) заплащане на лечение за заболявания, съгласно Наредба 

34/2005;  

9) медицински транспорт по ред, определен от министъра на 

здравеопазването.  

 

Съгласно чл. 82, а.2 от ЗЗО всеки български гражданин ползва:  

1) ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, 

ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, 

специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с 



профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за 

прилагането им;  

2) пълен обем от противоепидемични дейности;  

3) достъп до здравни дейности, включени в национални, 

регионални и общински здравни програми.  

  

  

4. Случаите, когато лицата имат право на целеви средства от 

републиканския бюджет и начина на отпускането им: 

Целеви средства, като социални помощи, както и средства за 

профилактика и рехабилитация на уврежданията се отпускат по реда на 

Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на хората с 

увреждания. 

 

5. Случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване: 

Съгласно чл. 51 от ЗЗО медицинската  помощ извън обхвата на 

основния пакет на НЗОК и договореното в НРД се заплаща от пациента. 

Неосигурени в НЗОК лица заплащат изцяло оказаната им 

медицинска  помощ. 

Лица, на които не са издадени съответните направления, заплащат 

изцяло оказаната им медицинска  помощ. 

 

6. Информация за здравноосигурителните дружества, с които имат 

сключен договор: 

ЛЗ няма сключени договори със здравноосигурителни дружества. 

 

7. Списък на заболяванията, при които задължително 

здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл. 37, 

ал. 1.  



Съгласно чл. 37, ал.3 от ЗЗО от заплащане потребителска такса  се 

освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД  

както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на 

семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани 

от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на 

основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи; 

задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция 

“Национална сигурност” или лишени от свобода; социално слаби, 

получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия 

правилник; медицински специалисти. 

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПО ЧЛ.37, АЛ.3 ОТ ЗЗО, ПРИ КОИТО 

ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА  

От потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО се освобождават 

здравноосигурените лица, страдащи от хронични заболявания, които 

изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и 

специфични грижи: 

І. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

A15.0 

 

 

A15.2 

 

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена 

бактериологично и хистологично с трайно намалена 

работоспособност 

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена 

бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен 

растеж с трайно намалена работоспособност  

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена  хистологично с 

трайно намалена работоспособност 

 

A18.0M49

.0 

Туберкулоза на гръбначния стълб с трайно намалена 

работоспособност 

A18.0M01

.1 Туберкулоза на тазобедрената става с трайно намалена 



работоспособност 

 

A18.0M01

.1 

Туберкулоза на колянната става с трайно намалена 

работоспособност 

A18.0M90

.0 

Туберкулоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с 

трайно намалена работоспособност 

ІІ. Вродени аномалии: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

Q.03 Вродена хидроцефалия 

 

Q04.6 

Q04.8 

Q04.5 

Q04.9 

Други вродени аномалии на мозъка  

Вродени мозъчни кисти  

Макрогирия 

Мегаленцефалия 

Вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени 

аномалии на мозъка/ 

Q11.0 

Q11.1 

 

Q11.2 

Анофталм /Киста на очната ябълка/ с трайно намалена 

работоспособност Анофталм /Други форми на анофталм – 

агенезия/ с трайно намалена работоспособност  

Микрофталм /криптофталм/ с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q12.0 

Q12.3 

Q12.4 

Вродена аномалии на лещата  

Вродена катаракта с трайно намалена работоспособност  

Вродена афакия с трайно намалена работоспособност  

Сферофакия с трайно намалена работоспособност 

 

 

Q16.5 

 

Q16.4 

 

Q16.3 

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на 

слуха – с трайно намалена работоспособност  

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, 

мембранозен лабиринт с трайно намалена работоспособност  

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на 

средното ухо БДУ с трайно намалена работоспособност 

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на 

слуховите костици с трайно намалена работоспособност 

Q20.0 Общ артериален трункус 

 

Q20.3 

Q20.5 

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните 

отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите 

Дискордантно предсърднокамерно свързване 



Q21.3 Тетралогия на Fallot 

 

Q21.8 

Q21.0 

Q21.2 

Вродени аномалии на сърдечната преграда 

Други вродени аномалии на сърдечната преграда 

Междукамерен септален дефект 

Предсърднокамерен септален дефект 

Q21.1 

 

Междупредсърден септален дефект с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и 

съобщителните отвори 

 

 

Q22.0 

 

Q22.2 

 

Q22.1 

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа  

– атрезия, инсуфициенция и стеноза с трайно намалена 

работоспособност 

Атрезия на клапата на белодробната артерия с трайно 

намалена работоспособност 

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с 

трайно намалена работоспособност 

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с трайно 

намалена работоспособност 

 

Q22.8 

Q22.4 

Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа 

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа 

Q22.5 Аномалия на Ebstein с трайно намалена работоспособност 

 

Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q23.2 Вродена митрална стеноза с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q23.4 
Синдром на хипопластичното ляво сърце 

 Други вродени аномалии на сърцето с трайно намалена 



Q24.0 

Q24.3 

 

Q24.5 

Q24.6 

Q24.8 

работоспособност Dextrocardia с трайно намалена 

работоспособност  

Белодробна инфундибуларна стеноза с трайно намалена 

работоспособност  

Аномалия на коронарните съдове с трайно намалена 

работоспособност  

Вроден сърдечен блок с трайно намалена работоспособност  

Други уточнени вродени аномалии на сърцето с трайно 

намалена работоспособност 

 

Q25.1 

Q25.3 

Вродени аномалии на големите артерии 

Коарктация на аортата 

Стеноза на аортата 

Q25.4 
Други вродени аномалии на аортата 

Q25.0 
Отворен ductus arteriosus 

 

 

Q25.5 

Q25.6 

Q25.7 

Вродени аномалии на големите артерии с трайно намалена 

работоспособност  

Атрезия на белодробната артерия с трайно намалена 

работоспособност Стеноза на белодробната артерия с трайно 

намалена работоспособност Други вродени аномалии на 

белодробната артерия с трайно намалена работоспособност 

 

Q26 
Вродени аномалии на големите вени с трайно намалена 

работоспособност 

 

 

Q27.3 

Q27.8 

 

Q27.9 

Други вродени аномалии на периферната съдова система с 

трайно намалена работоспособност  

Периферна артериовенозна с трайно намалена 

работоспособност  

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова 

система с трайно намалена работоспособност  

Вродена аномалия на периферната съдова система, 

неуточнена с трайно намалена работоспособност 

 

 

Q28.2 

 

Q28.3 

 

Q28.8 

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с 

трайно намалена работоспособност  

Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с трайно 

намалена работоспособност  

Други вродени аномалии на церебрални съдове с трайно 

намалена работоспособност  

Други уточнени вродени аномалии на системата на 

кръвообращението с трайно намалена работоспособност 



 

Q33.0 
Вродена белодробна кистоза с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q33.3 

Q33.6 

Вродени аномалии на белия дроб с трайно намалена 

работоспособност Агенезия на белия дроб с трайно намалена 

работоспособност  

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с трайно намалена 

работоспособност 

 

Q33.4 
Вродена бронхиектазия с трайно намалена работоспособност 

Q61N18 Кистозна болест на бъбрека с ХБН 

 

Q78.0 

Други остеохондродисплазии 

Osteogenesis imperfecta 

Q90 
Синдром на Down 

Q91 
Синдром на Edward и синдром на Patau 

Q93 
Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде 

ІІІ. Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на 

веществата: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

E10.2N08

.3 -  

Е14.2N08

.3 

Захарен диабет с бъбречни усложнения 

E10.3H36

.0 - 

Е14.3H36

.0 

Захарен диабет с очни усложнения 

E10.4G63

.2- 

Е14.4G63

.2 

Захарен диабет с неврологични усложнения 

E10.5  

Е14.5 

Захарен диабет с периферни съдови усложнения 

E20 
Хипопаратиреоидизъм 

Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде 

Е23.2 
Безвкусен диабет 

E72.0 Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест 



на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi 

E70.0 

E70.1 Класическа фенилкетонурия 

Други видове хиперфенилаланинемии 

E84 
Кистозна фиброза 

 

E80.0 

E80.1 

E80.2 

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина  

Наследствена еритропоетична порфирия 

Порфирия кутанеа тарда 

Други порфирии 

E85 Амилоидоза 

ІV. Заболявания на сърдечно-съдовата система: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

I05 

I05.0 

I05.1 

I05.2 

I05.8 

I05.9 

Ревматични болести на митралната клапа 

Митрална стеноза 

Ревматична митрална инсуфициенция 

Митрална стеноза и инсуфициенция 

Други болести на митралната клапа 

Болест на митралната клапа, неуточнена 

I06 

 

I06.0 

I06.1 

I06.2 

 

I06.8 

 

I06.9 

Ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена 

работоспособност  

Ревматична аортна стеноза с трайно намалена 

работоспособност Ревматична аортна инсуфициенция с трайно 

намалена работоспособност Ревматична аортна стеноза и 

инсуфициенция с трайно намалена работоспособност  

Други ревматични болести на аортната клапа с трайно 

намалена работоспособност  

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с трайно 

намалена работоспособност 

I08.0 
Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с трайно 

намалена работоспособност 

I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа с трайно 

намалена работоспособност 



I11 

I12 

 

I13 

 

I15 

Хипертонична болест на сърцето с трайно намалена 

работоспособност Хипертоничен бъбрек [хипертонична 

бъбречна болест] с трайно намалена работоспособност  

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с 

трайно намалена работоспособност  

Вторична хипертония с трайно намалена работоспособност 

I21 Остър инфаркт на миокарда с трайно намалена 

работоспособност 

I25.2 Стар инфаркт на миокарда с трайно намалена 

работоспособност 

I25.3 Сърдечна аневризма с трайно намалена работоспособност 

I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточнена с трайно намалена 

работоспособност 

I27.0 Първична белодробна хипетония с трайно намалена 

работоспособност 

I42 Кардиомиопатия с трайно намалена работоспособност 

I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност с трайно намалена 

работоспособност 

I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив с трайно намалена 

работоспособност 

I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив с трайно намалена 

работоспособност 

I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с 

трайно намалена работоспособност 

 

 

I69.2 

 

I69.3 

I69.4 

 

Последици от мозъчно-съдова болест с трайно намалена 

работоспособност  

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с 

трайно намалена работоспособност  

Последици от мозъчен инфаркт с трайно намалена 

работоспособност Последици от инсулт, неуточнен като 

кръвоизлив или инфаркт на мозъка с трайно намалена 

работоспособност 

I67 Други мозъчно-съдови болести с трайно намалена 

работоспособност 

V. Заболявания на дихателната система 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 



J45 Астма с трайно намалена работоспособност 

J47 Бронхиектатична болест с трайно намалена работоспособност 

J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах и 

доказано професионално заболяване с трайно намалена 

работоспособност 

J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест с трайно 

намалена работоспособност 

J60 Пневмокониоза на въглекопачите и доказано професионално 

заболяване с трайно намалена работоспособност 

J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални 

вещества и доказано професионално заболяване с трайно 

намалена работоспособност 

J62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций 

и доказано професионално заболяване с трайно намалена 

работоспособност 

J63 
Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах и 

доказано професионално заболяване с трайно намалена 

работоспособност 

J69.4 Химични респираторни състояния, причинени от  химични 

вещества, газове, дим и пари и доказано професионално 

заболяване с трайно намалена работоспособност 

J69.1 
Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции и 

доказано професионално заболяване с трайно намалена 

работоспособност 

J84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза с трайно 

намалена работоспособност 

 

VІ.  Заболявания на храносмилателната система 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

K50 Болест на Crohn [регионарен ентерит] с трайно намалена 

работоспособност 

K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит с трайно намалена 

работоспособност 

К71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на 

черния дроб с трайно намалена работоспособност 

VІІ. Бъбречни заболявания: 



Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

N18 Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена 

работоспособност 

VІІІ. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането. 

ІХ.  Заболявания на кръвта и кръвотворните органи: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

D61.0 Конституционална  апластична анемия 

D66 

D67 

D68 

Вроден дефицит на фактор VIII 

Вроден дефицит на фактор IХ 

Други нарушения на кръвосъсирването 

Х. Психични заболявания: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

F20 
Шизофрения 

F25 Шизоафективни разстройства 

F30-F39 Разстройства на настроението [афективни разстройства] 

F22.0 Налудно разстройство 

F71 Умерена умствена изостаналост 

F72 Тежка умствена изостаналост 

F73 Дълбока умствена изостаналост 

ХІ.  Болести на нервната система: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

G30 
Болест на Alzheimer 

G20 Болест на Parkinson 

G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения 

G11 
Наследствена атаксия 

G12 
Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми 

G95.0 
Сирингомиелия и сирингобулбия 

G35 
Множествена склероза 



G81 Хемиплегия 

G80 
Детска церебрална парализа 

G83 Други паралитичини синдроми 

G40 
Епилепсия 

G70.0 Myasthenia gravis 

ХІІ. Болести на сетивните органи: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

H54.0 
Слепота на двете очи 

H54.1 
Слепота на едното око, намалено зрение на другото 

H90 
Глухота 

ХІІІ. Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

M32 Дисеминиран lupus erythematodes 

M34 Системна склероза 

 

 

 

М05.3I52.8 

М05.3I39.- 

М05.3I41.8 

М05.3G73.

7 

М05.3I32.8 

М05.3G63.

6 

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи 

с трайно намалена работоспособност  

Ревматоиден(-на): 

Кардит с трайно намалена работоспособност  

Ендокардит с трайно намалена работоспособност 

Миокардит с трайно намалена работоспособност 

Миопатия с трайно намалена работоспособност 

Перикардит с трайно намалена работоспособност 

Полиневропатия с трайно намалена работоспособност 

M45 
Анкилозиращ спондилит 

M46.2 /0-9/ 

M86.3 

М86.4 

М86.5 

Остеомиелит на гръбначния стълб с трайно намалена 

работоспособност Мултиплен хроничен остеомиелит с трайно 

намалена работоспособност Хроничен остеомиелит с 

фистула с трайно намалена работоспособност Други 



 

М86.6 

хронични хематогенни остеомиелити с трайно намалена 

работоспособност  

Други хронични остеомиелити с трайно намалена 

работоспособност 

ХІV. Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори: 

Код по 

МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ 

Z94 
Наличие на трансплантирани органи или тъкани 

Z43 
Грижа за изкуствени отвори 

 

ХV. Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97. 

ХVІ.  ЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена 

работоспособност. 
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