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Уважаеми пациенти, 

Целта на този наръчник е да Ви улесни и по по-разбираем начин, бързо и 
точно да Ви даде информация къде и как да се лекувате. 

В наръчника ще намерите информация относно: 

 Вашите права и задължения като пациент - какво да изисквате 

от лечението и от лекуващия лекар, както и какви са вашите 

задължения като пациент. 

 Какво трябва да Ви осигури личния лекар и кога да се обърнете 

към специалист. 

 Какво представлява лекарсвеното лечение и как ни помага то? 

 При спешен случай към кого да се обърнем? 

 Комисия за Лечение в Чужбина (КЛЧ)  - създадена да предоставя 

мед. услуги извън обхвата на Закона за Здравното Осигуряване. 

  Клиничните изпитвания - с цел установяване на безопасността и 

ефикасността на всяка нова терапия. 

 Център „Фонд за лечение на деца“ - като основна дейност 

финансово подпомагане за лечебни потребности на деца до 18 

години. 

 Правото на задължително здравно осигурени лица в рамките на 

Европейския съюз на медицинска помощ чрез S-формуляр – S1 и S2 

 Как, кога и къде да използваме своята Европейска 

здравноосигурителна карта - при медицинска помощ в случаи на 

бременност и раждане или при промяна на осигурителния 

статут. 

 Директивата за трансгранично здравно обслужване - да се 

установят правила за улесняване на достъпа до безопасно и 

висококачествено трансгранично здравно обслужване, да се 

насърчава сътрудничеството между държавите-членки в 

областта на здравното обслужване. 

 Националните точки за контакт и информация - Националната 

информационна точка за контакт в България е Национално 

Здравноосигурителна Каса (НЗОК). Колко добре сме информирани 

относно правата си. 

 

“Нашият живот губи смисъл, в мига, когато започнем да мълчим за 

нещата, които имат значение“ 

 

Мартин Лутер Кинг 
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  Право на медицинска помощ в Република  България. 

 

•  Какви са вашите права и задължения като пациенти? 

Закона за Здравето урежда правата Ви като пациент в раздел II Права и задължения 

на пациента от чл.84 до чл. 98 

• Задължително осигурените имат право:  

 да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, 

гарантиран от бюджета на НЗОК; 

 да избират лекар от лечебно заведение 

за първична и спешна медицинска 

помощ там, където попаднат; 

 да подават жалби пред директора на 

съответната Регионална 

Здравноосигурителна Кса (РЗОК) при 

нарушения на закона и на договорите, 

 на неотложна медицинска помощ.  

Всеки осигурен има право да получи от НЗОК наличната информация за ползваната от 

него през последните пет години медицинска помощ и нейната цена по ред, определен 

от касата. 

• Пациентът е длъжен: 

 да се грижи за собственото си здраве; 

 да не уврежда здравето на другите; 

 да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на 

дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му; 

 да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения. 

 

Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от 

пациента. За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (или лекар по 

дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или 

попечител относно: името, длъжност и специалност на лицата, които участват в 

диагностично-лечебния процес; диагноза и характер на заболяването; описание на 

целите и естеството на лечението; разумните алтернативи; очакваните резултати и 

прогноза; потенциални рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни 

методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и 

други неудобства; вероятността за благоприятно повлияване; риска за здравето при 

прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение. 
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ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Към кого може да се обърне пациентът при спешни случаи? 

-   Личен лекар – той е длъжен да оказва спешна медицинска помощ на всеки 

пациент, независимо от регистрацията и местоживеенето му, в случай, че 

пациентът се обърне към него до идването на екип на спешна помощ; 

-     Лечебно заведение и центрове за спешна медицинска помощ 

- Лечебно заведение и центрове за спешна медицинска помощ осигурени от 

личния лекар, оповестени в графика му (личният лекар е длъжен да организира 

24 часово оказване на медицинска помощ за пациентите от своята пациентска 

листа). 

Република България осигурява спешна медицинската помощ на всички 

лица, намиращи се на нейната територия без значение на тяхното 

гражданство, адрес и здравноосигурителен статус. 

         Следва да знаете, че обект на спешна медицинска помощ са всички 

състояния, при които следва да е налице риск за настъпването на: 

 смърт; 

 тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на 

жизнено значими органи и системи; 

 усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката 

или плода. 

         Ако се намирате в такова състояние, освен на тел. 150 и тел. 112, можете 

да потърсите помощ на място в най-близкия филиал на Център за спешна 

медицинска помощ или друго лечебно заведение. Там ще Ви бъде оказана спешна 

медицинска помощ и ако здравословното Ви състояние налага, ще бъдете 

транспортиран със специализиран медицински транспорт до подходящо 

болнично лечебно заведение. 

Ако изпаднете в 

беда и се нуждаете 

от спешна 

медицинска помощ 

 Позвънете на безплатен 

телефонен номер 150  

или  

на единната европейска 

линия за спешни 

повиквания 112.  

Може да се обадите на 

112 при всички аварийни 

ситуации. Може да се 

свържете дори и при 

изчерпан кредит или ако 

сте извън обхвата на 

вашата мобилна мрежа. 

  При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и 

терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента 

или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 от ЗЗ и 

информираното съгласие се предоставят в писмена форма. Такива дейности могат да 

бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие, 

само когато непосредствено е застрашен животът му и физическото или психичното му 

състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие. Пациентът може да 

откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на 

започнатата медицинска дейност.  

На лицата, починали в лечебно заведение, се извършва патологоанатомична аутопсия 

след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. По изрична 

молба на близките на починалия, ръководителят на лечебното заведение може да 

издаде заповед за освобождаване от патологоанатомична аутопсия 
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Европейска харта за правата на пациентите  

 

Приета от „Мрежа за активно гражданско общество“ през 2002 г. призната от 

Европейския икономически и социален комитет на 438 пленарна сесия на 

26.09.2007год. 

Всяко лице има право на подходящи услуги, превантивни мерки, предпазващи го от 

заболяване. Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със 

своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, 

без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, 

местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.  

Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото 

здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и 

относно постиженията на научно-изследователския прогрес. 

Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи 

да участва активно във вземането на решения за неговото здраве. Тази информация 

е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни 

изследвания с право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на 

медицинска помощ на базата на адекватна информация. 

Достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на 

прецизни стандарти. 

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи 

здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до 

здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на 

безопасност.
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ОПЛ е най-близо до пациента и е негов 

съветник. Личнитя лекар познава най-

добре състоянието на човека и може да 

даде мнение, което е най-правилно за 

дадената ситуация (тук се намесват 

множество фактори, дори и 

немедицински). Пациентите имат доверие 

на личния си лекар и се консултират с него 

за всякакви въпроси, свързани със 

здравето. 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 Kлинични пътеки на НЗОК 

  Клиничната пътека е система от изисквания и указания за това, какво да бъде 

диагностичното и терапевтично поведение на медицинските специалисти, когато се 

грижат и лекуват пациент с определено заболяване. Една от най-важните цели при 

въвеждането на тези пътеки е да се осигури най-доброто възможно качество за 

пациентите, като се съблюдават правилата за добра медицинска практика според 

съвременните достижения на медицинската наука. Списъкът на клиничните пътеки 

може да се види в съответната РЗОК, в интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, 

както и в други интернет-страници, свързани със здравеопазването. 

При хоспитализиране по клинична пътека, пациентът заплаща само т.нар. 

“потребителска такса”, освен ако не попада в групите, освободени от такса.  

 

1.2 Общопрактикуващ лекар (ОПЛ) 

 Основни функции:  

 Превантивна, т.е. профилактика.  

Задачата на общопрактикуващият лекар е да открие своевременно рисковите 

фактори у пациента, да проследява, да намали или премахне риска от развитие 

на дадено заболяване. ОПЛ основно се занимава с превенция на основните 

хронични заболявания: артериална хипертония, диабет, рак с различна 

локализация (рак на гърдата, шийката на матката, дебелото черво и др.), 

хронични заболявания на дихателната система (ХОББ), ревматологични 

заболявания (остеопороза) и др. Проследява развитието на пациентите си и 

своевременно сигнализира за отклонения в развитието (предимно деца, но и 

възрастни).  

 Диагностична и лечебна дейност - ОПЛ диагностицира заболяванията, 

назначава съответната терапия и проследява лечението. ОПЛ разполага с по-

ограничени възможности, като например липса на необходимата 

специализирана апаратура.  

При необходимост от повече изследвания или трудности в диагностиката ОПЛ 

насочва пациента за консултация със специалист. 
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 Образователна функция - ОПЛ трябва да обучава своите пациенти как да 

променят начина си на живот при наличие на рискови фактори за развитие на 

дадено заболяване, да обучава и подсеща пациентите си за вредата от 

тутюнопушенето и алкохола, да консултира за прием на медикаменти 

(противозачатъчни, хормонозаместителна терапия и др. услуги) и т.н. ОПЛ е 

един уважаван лекар, до който пациентите се допитват и зачитат мнението му. 

 Диспансерна функция - ОПЛ трябва да диспансеризира пациенти със 

съответни социално-значими заболявания: артериална хипертония, диабет, 

исхемична болест на сърцето, доброкачествена хиперплазия на простатната 

жлеза, анемии и др. 

Кой подлежи на диспансеризация? 

На диспансерно наблюдение подлежат всички 

пациенти с  хронични заболявания, определени в 

Наредба № 40 на МЗ. 

Отказът от диспансеризация при ОПЛ се отразява 

в амбулаторния лист, като пациентът се подписва. 

На пациент, който декларира, че отказва да бъде 

диспансеризиран, не се изписват лекарства по 

линия на НЗОК за съответното диспансерно 

заболяване. 

Как? 

Пациентите се диспансеризират след установяване на диспансерната диагноза. 

Рисковите фактори не са диспансерни заболявания! 

При всеки един от четирите прегледа на пациента, отбелязани като диспансерни 

прегледи, се вписват всички диспансерни диагнози. 

Максималният брой на прегледите (четири) и изследванията по диспансерно 

наблюдение за тези заболявания се определя на база предвиден най-висок брой 

прегледи и изследвания за едно от тях, а не за всяко заболяване поотделно, което 

означава, че ако един пациент е с повече от едно заболяване, подлежащо на 

диспансеризация от ОПЛ (напр. артериална хипертония, диабет ІІ тип и МСБ), се води 

на диспансер от ОПЛ за всички тези заболявания и подлежи най-много на четири 

прегледа. 

Изследванията и консултациите за всяко от тези диспансерни заболявания на този 

пациент са предвидени в стандарта за диспансерните прегледи. 

Ако едно и също изследване е включено в дейностите за две различни диспансерни 

заболявания, то не се назначава два пъти, а само веднъж по време на някой от четирите 

диспансерни прегледа, тъй като пациентът е един и същ. 
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 Ако изследването е проведено по време на профилактичен преглед в рамките на 

календарната година, същият резултат се вписва в диспансерния преглед и не се 

назначава отново. И обратно, при проведено изследване по време на диспансерен 

преглед в рамките на календарната година, резултатът се признава и вписва в 

профилактичния преглед. 

Има заболявания, при които изследвания се провеждат 2 и повече 

пъти годишно. 

Всички изследвания и консултации за различните диспансерни 

заболявания на един и същ пациент, могат да бъдат назначени 

при един от четирите прегледа или  да бъдат разпределени 

между два, три или четирите прегледа, по преценка на ОПЛ. 

За предпочитане, тези изследвания и консултации да бъдат 

назначени в рамките на един до два прегледа. 

Заплаща се за всеки един от четирите прегледа, независимо от броя на заболяванията. 

Или максимум 24,00 лв. Ако пациентът не се яви на някой от четирите прегледа, то 

този преглед не се заплаща и ОПЛ не подлежи на санкция за неявяването на пациента. 

Периодичността (интервалът) между четирите прегледа се определя от ОПЛ. Уместно 

е, когато се взима на диспансерно наблюдение, пациентът да бъде уведомен за своите 

права като диспансеризиран. Фактът, че е уведомен се отразява в амбулаторния лист, 

подписан от пациента. 

При взимане на диспансерно наблюдение за диагноза, която е отдавна налична, но не е 

била включена в заболяванията, наблюдавани от ОПЛ до момента, това става като се 

отбелязва, че пациентът се диспансеризира и за това заболяване. Дейностите по 

диспансеризация, предвидени за същото заболяване се разпределят във времето по 

преценка на ОПЛ. 

В случаите, в които едно диспансеризирано лице е със заболявания, класифицирани в 

един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно 

наблюдение при ОПЛ, а за други при лекар-специалист, то това лице подлежи на 

диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота) 

за всички заболявания само от лекаря-специалист, с изключение на неинсулинозависим 

диабет без инсулиново лечение Е11. 

При отказ за диспансеризация при специалист, пациента може да бъде диспансеризиран 

от ОПЛ за заболяването, което по наредба наблюдава ОПЛ. 
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Профилактичният преглед в 

България е задължителен и 

при неявяването на 

пациента - той подлежи на 

санкция. 

При липса на каквито и да е 

симптоми и отклонения, 

проилактичния преглед се 

прави един път в годината. 

Всички необходими медицински 

документи се издават от или 

със съдействието на ОПЛ. Тук се 

включват: документ за 

издаване на правоспособност за 

шофиране, документ за 

започване на нова работа, 

документи за застраховки, 

временна нетрудоспособност 

(болнични) и др. Тази функция 

не е задължителна и може да 

бъде извършена от повечето 

лекари в България 

 

Общопрактикуващите лекари трябва да осигуряват постоянен денонощен 

достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица. 

Освен от личните си лекари пациентите  могат да получават информация кои 

болници, по какви клинични пътеки работят със здравната каса от Районните 

здравни каси (РЗОК), от Регионалните здравни инспекции (РЗИ), болниците, 

както и на горещия телефон на НЗОК – 0800 14 800 

От 01.01.2011 г. за първи път е въведена 

възможността определени видове лечебни 

заведения да разкриват дежурни кабинети – това 

са груповите практики за първична медицинска 

помощ, груповите практики за специализирана 

медицинска помощ, медицинските центрове, 

медико-денталените центрове и диагностично-

консултативните центрове. 

Общопрактикуващ лекар, регистрирал 

индивидуална практика за Първична 

Извънболнична медицинска помощ (ПИМП), 

може да осигурява постоянен денонощен достъп 

до медицинска помощ на задължително 

здравноосигурените лица от своя регистър: 

 Като сключи договор с лечебно заведение, разкрило дежурен кабинет – групова 

практика за първична извънболнична медицинска помощ; групова практика за 

специализирана медицинска помощ; медицински център, медико-дентален 

център или диагностично-консултативен център. 

 Индивидуално, чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефон, в 

амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ 

лекар (ОПЛ). 

 

. 
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1.3 Лекар специалист  

Достъпът до специалист става чрез личните лекари. По тяхна преценка хората 

получават медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно 

лечение, което е валидно 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване 

на вторични прегледи от лекаря – специалист е до 30 календарни дни от датата на 

първичния преглед. 

Прегледът се покрива от здравната каса, но пациентът дължи потребителска 

такса и при специалиста. От нея са освободени лицата по чл.37 ал.3 от Закон за 

здравното осигуряване (ЗЗО)   и пациентите със заболявания, включени в 

Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са 

освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков 

договор. 

1.4 Лекарствено лечение 
 

Когато лекарствени продукти са 

разрешени в дадена държава-членка и 

са предписани в тази държава-членка 

на конкретен пациент от представител 

на регламентирана професия в 

областта на здравеопазването по 

смисъла на Директива 2005/36/ЕО, по 

принцип следва да бъде възможно 

такива медицински предписания да 

бъдат признавани от медицинска гледна точка и изпълнявани за лекарствените 

продукти в друга държава-членка, в която лекарственият продукт е разрешен. 

Премахването на регулаторните и административните пречки пред подобно признаване 

следва да не засяга необходимостта от съответно одобрение от лекуващия лекар или 

фармацевта на пациента във всеки отделен случай, ако това се налага от принципа за 

закрила на човешкото здраве и е необходимо и пропорционално на тази цел. 

Признаването на медицинско предписание от друга държава-членка следва да не засяга 

никое професионално или етично задължение, което би принудило фармацевтите да 

откажат да изпълнят предписанието. Подобно признаване от медицинска гледна точка 

следва също така да не засяга решението на държавата-членка по осигуряване да 

включи подобни лекарствени продукти сред лекарствените продукти, за които се 

прилагат обезщетенията на системата на социална сигурност, по която е осигурен 

пациентът. Освен това следва да се отбележи, че правилата за взаимно признаване на 

медицинските предписания не засягат възстановяването на разходите за лекарствени 

продукти, за него се прилагат общите правила за възстановяване на разходи за 

трансгранично здравно обслужване. 

http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zakoni/
http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zakoni/
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II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОКРИВАНЕ НА 

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ И ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 

ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ ФОНДОВЕ И СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА 

НА НЗОК 

 

 2.1 Комисия за лечение в чужбина (КЛЧ)  

КЛЧ е създадена, за да предоставя на български граждани медицински услуги извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване, които са свързани със заплащане на 

лечение на заболявания в чужбина.  

Министерството на здравеопазването (МЗ) заплаща за лечение на заболявания на 

български граждани в чужбина, ако в България няма достатъчно ефикасни средства, 

апаратура, ефикасни методи или специалисти за лечение на конкретно заболяване при 

съответното лице. КЛЧ преценява за всеки конкретен случай дали са налице тези 

условия и при положително решение от нейна страна МЗ заплаща лечение на български 

граждани в чужбина. Лицата които кандидатстват за финансиране/съфинансиране на 

лечение в чужбина, следва да представят до председателя на Комисия за лечение в 

чужбина заявления по образец съгласно приложение.  

Образците на документите и изискванията към тях се обявяват на интернет страницата 

на Министерство на здравеопазването.  

 

2.2 Клинични изпитвания 

Клиничните изпитвания са научни изследвания, които имат за цел да намерят отговори 

на научни въпроси и по-добри начини за лечение или превенция на заболяванията. Те 

са от основополагащо значение за разработването на иновативни лекарства и 

медицински изделия за лечение и профилактика на заболяванията. 

Клиничните изпитвания се провеждат с цел установяване на безопасността и 

ефикасността на всяка нова терапия. Тези изпитвания са възможни благодарение на 

доброволците (здрави доброволци и пациенти), които се съгласяват да участват и да 

изпробват нови лекарства и медицински изделия. 

Как се провеждат клиничните изпитвания? Как мога да взема участие? 

В клинични изпитвания пациентите получават изследвано лекарство и лекарите 

наблюдават и анализират начина, по който заболяването отговаря. Клиничните 

изпитвания крият известен риск за хората, участващи в тях. Всяко изпитване се  
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характеризира  със стриктни мерки, гарантиращи защитата на пациентите и начини за 

предотвратяване и лечение на евентуални вреди.  

Всяко клинично изпитване включва пациенти, които имат някои сходни. 

ключови характеристики. Включващите критерии определят характеристиките, 

които всички пациенти трябва да притежават, за да бъдат допуснати до изпитването. 

Включващите критерии са описани в протокол и се различават за различните клинични 

изпитвания в зависимост от научната цел.  

Прилагането на включващи критерии е важна част от научния метод в 

медицината. Те осигуряват достоверността на резултатите. По време на изпитването те 

спомагат за осигуряване сигурността на пациента, така че хора, за които има 

вероятност изследвания медикамент да е опасен, не се излагат на риск. След като 

резултатите се анализират, лекарите знаят кои точно групи от пациенти имат 

определена полза от новото лечение, ако се докаже че то работи.  

Например, ново лечение може да даде добри резултати при определен вид рак, но не и 

при друг, или да бъде по-ефективно при мъже отколкото при жени. 

Изследователите включват пациентите на случаен 

принцип или в тестваната група (съставена от 

пациенти, получаващи новото лечение) или към 

контролната група (съставена от пациенти, 

получаващи стандартното лечение). Изпитвания 

използващи този метод на разпределение на пациенти се 

наричат рандомизирани изпитвания. Рандомизацията 

спомага да се избегне статистическата грешка, така че 

получените резултати да не се влияят от поведението на 

изследователите или други фактори, несвързани с 

тестваното лечение. 

В някои рандомизирани клинични изпитвания нито лекарите, нито пациентите 

знаят дали са в тестваната или в контролната група. Това е друг начин да се 

избегне статистическата грешка, защото когато пациентите знаят кое лечение 

получават, начинът на реакция към лечението би могъл да бъде променен. Това може 

да замърси клиничното изпитване и резултатите да изглеждат по-добри, отколкото 

всъщност са.   

 В случаи в които само пациентът не знае на какво лечение е разпределен, 

изпитването се нарича „единично сляпо”. Когато нито пациентът, нито лекарят  

знаят какво лечение се приема, изпитването се нарича „двойно сляпо”.  

 Рандомизираните, контролирани проучвания са т. нар. „златен стандарт” за 

научните изследвания. Това означава, че резултатите от тези изпитвания 

представляват най-доброто доказателство, че дадено лечение работи.  

Ако имате някакви въпроси относно това как да участвате в клинично изпитване или 

относно това как работят клиничните изпитвания, питайте лекарите, медицинските 

сестри или други професионалисти, които могат да ви помогнат с такава информация. 
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2.3 Център „Фонд за лечение на деца“ 

Към основните дейности на Фонда спадат организационното и финансово 

подпомагане на лечебни потребности на български граждани на възраст до 18 

години, които не могат да бъдат осигурени в Република България, или които не се 

финансират от Националната здравноосигурителна каса, вкл.: диагностични и лечебни 

процедури, лечение на редки заболявания, лекарствени продукти, медицински изделия, 

високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от 

пациента, трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки и лечение в 

страната, свързано със заболяването, налагащо съответната трансплантация.  

 

2.4 Право на медицинска помощ на задължително 

здравноосигурени български граждани в рамките на 

Европейския съюз 

За практическото реализиране 

на правото си на медицинска 

помощ в рамките на 

Европейския Съюз, 
българските граждани използват 

S-формулярите (sickness-

формуляри), разработени от ЕС. 

За здравно осигурените 

формулярът S1 съответства на 

предишните формуляри E106, 

E109, E120 и E121. Той позволява да се регистрирате за здравни услуги, ако живеете в 

държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но сте осигурени в 

друга страна. Обикновено такъв е случаят при лица, които след пенсионирането си 

отиват да живеят в чужбина. Този формуляр важи и за членовете на семействата на 

работници емигранти, които са пребивавали в страната си на произход, но сега са 

осигурявани от страната, където работи член на тяхното семейство. 

 Формулярът S2, или предишен E112, ви трябва, когато искате да ползвате право на 

платено планирано лечение в друга страна-членка на ЕС, а не в тази, в която се 

осигурявате. Т.е. осигурявайки се в Кипър, ако ви се наложи планирано лечение /не 

спешна помощ!/, да можете да го извършите в България, например. В този случай 

здравният фонд на Кипър трябва да заплати стойността на лечението на българската 

Национална здравноосигурителна каса. 

Ако в държавата по пребиваване или престой местното законодателство изисква от 

местните осигурени граждани да заплащат определена потребителска такса или има  

регламентирано доплащане на медицинска помощ, това се прилага и спрямо 

гражданите на останалите държави от ЕС. Тези суми са за сметка на осигуреното 

лице. Ако в държавата по временния престой се наложи ползване на медицинска 
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помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане (когато не може 

своевременно да бъде представена ЕЗОК или удостоверение за временното ѝ 

заместване, или по други обективни причини), впоследствие НЗОК може да 

възстанови направения в чужбина разход след завръщането на лицето в 

РБългария. В РБългария документите за това се подават в Централно управление на 

НЗОК. Сумите подлежащи на възстановяване се уточняват между НЗОК и местната 

здравна институция в чужбина. Процедурата по възстановяване на направените разходи 

е продължителна и отнема време, заради обмена на информация между 

здравноосигурителните институции в ЕС. 

При необходимост от спешна или при разрешена планова болнична помощ, 

компетентната здравноосигурителна институция покрива само стойността на 

влизащите в здравноосигурителния пакет медицински (лечебни) грижи. Ако 

пътувате до друга държава, за да получите медицинско лечение, съгласно правилата 

относно координацията, разходите ще бъдат покрити от вашата здравноосигурителна 

институция само в случай, че сте получили предварително разрешение от нея. По 

правило решението дали да даде одобрение или не, е от компетентността на вашата 

здравноосигурителна институция. В случаите обаче, когато необходимото лечение е 

предвидено от законодателството на вашата държава, но не е достъпно в рамките на 

необходимия срок с оглед на текущото ви здравословно състояние, разрешението не 

може да бъде отказано. В този случай компетентната институция трябва да издаде 

документ „S2“, удостоверяващ правото ви да получите лечението в чужбина. 

Съответно вие имате право на обезщетенията, предоставени от приемащата 

държава, за сметка на вашата здравноосигурителна институция. В някои случаи можете 

също така да кандидатствате за допълнително възстановяване на разходите в 

държавата на пребиваване. Съдът на Европейския съюз е приел, че здравноосигурени 

лица, които нямат разрешение от компетентната национална институция, могат 

независимо от това да поискат от своя фонд за социална сигурност да им възстанови 

разходите за извънболнично медицинско лечение в друга държава-членка, въз основа 

на приложимата скала в държавата на осигуряване. В същата тази съдебна практика 

Съдът е стигнал до заключение, че институциите за социална сигурност могат да 

откажат разрешение за болнично лечение в друга държава-членка.  

В разпоредбите на законодателството има подробна информация относно 

обезщетенията за болест, майчинство и съответните им обезщетения за гледане на 

малко дете от бащата за осигурени лица, пенсионери и членове на техните семейства, 

които пребивават или имат престой в чужбина.  

 

2.5 Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) 

Това е документ, въз основа на който при престоя си в друга 

държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват 

спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - 

според законодателството на съответната държава на престоя. 

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е БЕЗПЛАТНА.  

Срокът за издаване е 15 календарни дни. 
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Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да 

бъде разпечатано от раздел „Заявление” и интернет страницата на НЗОК.  

Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подава 

лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За 

лица до 14 г., които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на 

единия от родителите. Указание за попълване на заявление можете да намерите в 

раздел „Заявление”. http://www.ezok.bg/Files/Blanka_EZOK_PC_fill.pdf 

 Временен престой: туризъм/ краткосрочна командировка/ гостуване 

 При временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др.) на 

български здравноосигурени граждани в ЕС: 

 Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска 

здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска 

здравноосигурителна институция (НЗОК). При възникване на неотложна 

необходимост от медицинска помощ, българските граждани следва да представят 

своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар/лечебно заведение и следва да бъдат равно 

третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва 

по медицински причини предварително планираният временен престой в съответната 

държава. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от 

пациентите за определени видове медицински услуги или законово регламентирана 

потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума 

не подлежи на възстановяване при завръщането в България; 

 Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в 

болнично заведение, но не носи в себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или 

осигурителната институция в мястото на престоя) може да се обърне към НЗОК или 

РЗОК в България с искане (чрез писмо или със съответен формуляр) за изпращане на 

удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Ако пациентът не разполага с 

координатите на своята РЗОК, той може да ги потърси на официалния сайт на НЗОК 

(www.nhif.bg) или да се свърже с българския орган за връзка по въпросите за здравното 

осигуряване – Централното управление на НЗОК (на информационен телефон +359 

2 965 91 16). 

Когато законодателството на държавата по временния престой предвижда за 

съответното лечение местните осигурени лица да заплащат предварително на лекаря 

или лечебното заведение, информация за реда за възстановяване на заплатени разходи 

за необходима медицинска помощ в ЕС е публикувана на сайта на НЗОК в меню  чрез 

„Международно сътрудничество“, в „Европейска интерграция“. 

 Планово лечение в ЕС  

Български граждани, които желаят да получат планово 

болнично лечение в ЕС, следва да представят пред 

чуждото лечебно заведение (което предварително е 

потвърдило приема им за планово лечение) формуляр S2, 

издаден от компетентната българска здравноосигурителна 

институция НЗОК. С този формуляр НЗОК потвърждава 

http://www.ezok.bg/Files/Blanka_EZOK_PC_fill.pdf
http://www.nhif.bg/
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своето съгласие за провеждане на посоченото във формуляра лечение в чужбина – за 

нейна  сметка. 

На заплащане от здравноосигурителните институции подлежат единствено 

разходите за лечебни дейности. За сметка на пациента остават потребителските такси, 

хонорарите на някои лекари, допълнителните непланирани изследвания, нощувките на 

пациента извън лечебното заведение (ако има такива), транспортните разходи, всички 

разходи за придружител, както и цената на всички допълнителни непланирани 

процедури, които не се покриват от задължителното здравно осигуряване в другата 

държава и които се заплащат лично от местните осигурени лица (или се покриват от 

тяхно допълнително/доброволно здравно осигуряване). Ако медицинската помощ в 

другата държава е получена от лекар или лечебно заведение, които не разботят с местен 

здравноосигурителен фонд, цената на получената помощ остава за сметка на пациента. 

Разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на 

Европейския съюз за сметка на НЗОК се издава, когато въпросното лечение е сред 

обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и 

заплащани чрез системата на ЗЗО , и когато лицето не може да получи лечението в 

рамките разумен срок в РБългария в предвид здравословно състояние и вероятното 

развитие на болестта. Преценката за горното се извършва от националните консултанти  

и от председателите на съответните медицински дружества с писмени становища. 

Информация за реда за кандидатстване и необходимите документи за формуляр за 

планово лечение в ЕС е публикувана в сайта на НЗОК в меню „Международно 

сътрудничество“, подменю „Европейска интеграция“, статията за планово лечение в 

чужбина. http://www.nhif.bg/web/guest/201 

 Медицинска помощ в ЕС в случаите на бременност и раждане 

Съгласно решенията на Административната комисия за координация на системите за 

социална сигурност, бременността и раждането (преди определения термин на 

раждане), попадат в обхвата на неотложно необходимите медицински грижи. При 

престой в друга държава-членка, необходимата медицинска помощ, свързана с 

внезапно възникнали проблеми в бременността (прегледи при оплаквания или 

функционални смущения, изследвания и т.н.), се предоставя срещу представяне на 

валидна ЕЗОК и документ за самоличност – без ограничения във вида на необходимата 

помощ. 

 Отново в България 

Удостоверяване на здравноосигурителни периоди, придобити в друга държава от ЕС – 

за български граждани, които се завръщат в България. 

С формуляр Е 104 или S 041 съответната осигурителна система удостоверява пред 

българската система (пред териториалната дирекция на НАП – по местоживеене в 

България) какви са периодите на трудова заетост или периоди на пребиваване в 

конкретната държава-членка, през които лицето е било социално и/или здравно 

осигурявано там. По този начин периодите на здравно осигуряване от ЕС се признават 

и лицето отново „влиза“ в българската здравно-осигурителна система. 
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 Промяна в обстоятелствата или в осигурителния статут 

Ако осигуреното лице е било регистрирано в чужбина с S1/S072, при окончателното си 

завръщане в България, то трябва да се обърне към РЗОК по местоживеене и да 

удостовери, че действието на издадения формуляр следва да се прекрати. 

ВАЖНО: 

Съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 всички здравноосигурени граждани в 

Европейския Съюз са длъжни да информират компетентните си 

здравноосигурителни институции за всяка промяна в своето състояние 

(осигурително, здравно, семейно) и за промените на местопребиваването си. 

Правилата на ЕС имат предимство - разпоредбите на ЕС относно координацията 

на социалната сигурност са сред правилата, признати от всички  в рамките на 

Съюза. Като нормативни разпоредби те имат обща правна сила и се прилагат 

пряко във всички държави-членки. С други думи, те са задължителни за всички и 

трябва да бъдат спазвани от националните органи и администрации, 

институциите за социална сигурност и съдилищата. Дори в случаите, когато 

разпоредбите на националното законодателство са в противоречие с правилата на 

ЕС, последните имат предимство. 

 

 

 

2.6 Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на 

пациентите при трансгранично здравно обслужване. 

Директивата за трансгранично здравно облужване следва 

да се прилага спрямо отделни пациенти, които са решили 

да потърсят здравно обслужване в държава-членка, 

различна от държавата-членка по осигуряване. Както бе 

потвърдено от Съда, нито специалното му естество, нито 

начинът, по който то е организирано или финансирано, 

не изключва здравното обслужване от обхвата на 

основния принцип за свобода на предоставяне на услуги. 

При все това, държавата-членка по осигуряване може да 

реши да ограничи възстановяването на разходите за 

трансгранично здравно обслужване. 

 Целта на директивата е да се установят правила за 

улесняване достъпа до безопасно и висококачествено 

трансгранично здравно обслужване.  
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 Мобилност на пациентите. Предварително разрешение: обща 

информация 

Няколко държави-членки изискват предварително разрешение, ако здравното 

обслужване налага нощувка в държавата членка по местолечение.  

Държави-членки са определили кои видове лечения считат за изпълняващи критерия 

„високоспециализирано“. 

Въведени са практики за възстановяване на разходите за трансгранично здравно 

обслужване, при които тарифата за възстановяване за пациентите се основава на 

разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване за обслужване, 

получено от частен доставчик или доставчик, с който не е сключен договор. 

Изискват от всеки пациент, който иска възстановяване на разходите за 

трансгранично здравно обслужване, да докаже защо от медицинска гледна точка е 

необходимо здравното обслужване в конкретния случай да бъде получено в друга 

държава. 

И на пациента е необходимо направление от общопрактикуващ или семеен лекар, за да 

получи достъп до специализирано здравно обслужване. Следователно, такива 

направления се изискват и за възстановяване на разходи на пациенти, когато те 

получават достъп до такова специализирано здравно обслужване в друга държава- 

членка. В съответствие с принципа на взаимно признаване на квалификациите обаче 

държавите-членки следва да признават решенията, относно клиничната необходимост и 

целесъобразност, предоставени от равностоен специалист в друга държава-членка. 

Въпреки това пет от тези дванадесет държави-членки изрично настояват, че 

направлението трябва да бъде дадено от специалист в тяхната държава. 

В някои държави-членки изискват пациентите да предоставят превод от заклет 

преводач на фактурите (една дори изисква от пациентите всички документи да бъдат 

заверени от техния консул в държавата по местолечение). Член 10 от Директивата 

обаче задължава Националните Точки за Контакт да си оказват взаимопомощ за 

разбиране на фактурите. Следователно, това изискване ще трябва да бъде анализирано 

съгласно условията на член 7, параграф 7 от Директивата. 

 Национални точки за контакт и информация в услуга 

на пациентите 

В някои държави-членки има отделни национални точки за контакт (НТК) за 

„входящи“ и за „изходящи“ пациенти. В други - има регионални НТК под „шапката“ на 

една НТК. Някои НТК са базирани в Министерството на здравеопазването, други са 

към здравноосигурителни институции, а трети са към независими органи.  

НТК в България е НЗОК. 
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Полезни интернет връзки: 

 
www.patient.bg 

http://ehic.europa.eu 
http://www.nhif.bg 
http://cfld-bg.com 
http://www.ezok.bg/ 
http://www.nhif.bg/web/guest/201 

http://www.ezok.bg/Files/Blanka_EZOK_PC_fill.pdf 
http://www.mh.government.bg 

 

Ползвани съкращения  

 
 
КЛЧ –  Комисия за лечение в чужбина 
 
ЕЗОК –  Европейска здравноосигурителна карта 
 
ФЛД –  Фонд за лечение на деца 

 
НЗОК – Национално Здравноосигурителна Каса – за здравно осигурени                            
пациенти.                   
 
РЗОК – Регионална Здравноосигурителна Каса  
 
ОПЛ – Общопрактикуващ лекар 
 
ХОББ –  Хроничната обструктивна белодробна болест 
 
МКБ – Международен Класификатор на Болестите 
 
ПИМП – Първична Извънболнична Медицинска Помощ 
 
РЗИ – Регионална Здравна Инспекция  
 
ЗЗО – Закон за Общественото Здраве 
 
МЗ – Министерство на Здравеопазването 
 
НАП – Национална Агенция по Приходите 
 
НТК – Национална Точка за Контакт 

 
ЕС – Европейски съюз 
 
S1( бившиE 106,E 109 и E 121) –  Удостоверение за право на медицинско обслужване, ако не 
живеете в страната, в която се осигурявате. Полезно за трансгранични работници, пенсионери и 
държавни служители и лицата на тяхна издръжка. 

 
S2 (бивш E 112) – Разрешение за получаване на планирано лечение в друга страна от ЕС или 
ЕАСТ. За вас следва да важат същите условия като за гражданите на съответната страна – може 
да се наложи да заплатите предварително част от разходите 

 
Е 104 – издава се за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, 
което започне да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да придобие 
здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж. 

 
S041 – новия формуляр заместващ  Е104 

http://www.patient.bg/
http://ehic.europa.eu/
http://www.nhif.bg/
http://cfld-bg.com/
http://www.ezok.bg/
http://www.nhif.bg/web/guest/201
http://www.ezok.bg/Files/Blanka_EZOK_PC_fill.pdf
http://www.mh.government.bg/
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Наръчника се издава от БАЗП със съдействието на 

Novartis България и ГлаксоСмитКлайн България 
 

Слаба е  информираността на гражданите на ЕС за 

техните права и за съществуването на НТК. Неотдавнашно 

проучване на „Евробарометър“ показа, че по-малко от двама 

от всеки десет граждани считат, че са информирани за 

правата си за трансгранично здравно обслужване. В същото 

време, само един от всеки десет е знаел за съществуването 

на НТК. 

Броят на гражданите, които са запознати с общите си 

права за възстановяване на разходите, е изключително 

малък. Дори в случаите, когато гражданите знаят правата си, 

за пациентите в редица държави-членки е трудно да научат 

повече за това как да се ползват от тези права на практика.  

Всичко това показва, че има нужда от широкомащабна 

информационна кампания от НЗОК, МЗ, съсловни 

организации и пациентски организации като БАЗП. 

Важно е пациента да знае къде, кога и как може да се 

лекува у нас и в ЕС. 

 


