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Достъп на бременни жени, които нямат качеството на здравноосигурени лица до 

медицинска помощ  в България 

 

Правен анализ  

 

I. Правна рамка 

1. Национална правна рамка: 

1.1.Конституция на Република България:  

Съгласно чл. 14 от Конституцията на Република България семейството, 

майчинството и децата са под закрилата на закона. Всички граждани са равни по 

права и достойнство, като не се допуска ограничения на правата или привилегии, 

основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение 

или имуществено състояние
1
. 

Конституцията предвижда, че всеки гражданин има право на здравно 

осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване 

на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. 

Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на 

осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от 

здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна 

здравноосигурителна каса
2
.  

1.2. Здравно осигуряване и оказване на медицинска помощ извън обхвата на 

здравното осигуряване:  

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са лицата, 

определени в чл. 33, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), като в чл. 34, ал. 1 

от ЗЗО се посочва от кой момент възниква задължението за осигуряване, а в чл. 40 се 

определя размерът на вноските и за чия сметка се внасят те (например за пенсионерите 

от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд
3
, за 

                                                 
1
 Чл. 6, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България 

2
 Чл. 4, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 

3
 Чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО 
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лицата получаващи обезщетение за безработица за сметка на държавния бюджет
4
, за 

лицата под 18 г. възраст и учащите над тази възраст за сметка на държавния бюджет
5
;  

Както вече се отбеляза, здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) имат право на 

гарантиран свободен достъп до медицинска помощ, която е определена по вид, обхват 

и обем в подзаконов нормативен акт, който към датата на изготвяне на настоящия 

анализ е Наредба No 9/2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, 

гарантиран от бюджета на НЗОК.  

Лицата, които нямат качеството на ЗЗОЛ заплащат оказаната им медицинска 

помощ, тъй като чл. 109, ал. 1 от ЗЗО предвижда, че „здравноосигурителните права на 

лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се 

прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни 

осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ 

месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни 

права заплащат оказаната им медицинска помощ“
6
.  

В чл. 82 от Закона за здравето (ЗЗ) са предвидени определени видове 

медицинска помощ, която се оказва на пациента без оглед на неговия 

здравноосигурителен статус. Сред тях са например спешната медицинска помощ до 

хоспитализацията на пациента, стационарна психична помощ, трансплантация на 

органи, тъкани и клетки и други. Законодателят е посочил изчерпателно определени 

дейности, които намира за жизненоважни за пациента и отказът от извършването им с 

оглед здравноосигурителния статус на пациента би застрашил живота на лицето или 

общественото здраве. Сред тези дейност са и „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 на министъра 

на здравеопазването“.  

Обхватът и редът за предоставяне на медицински услуги, свързани с акушерска 

помощ на здравно неосигурени жени и извършването на профилактичен преглед на 

бременни здравно неосигурени жени се определя в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за 

предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на 

                                                 
4
 Чл. 40, ал. 1, т. 8 от ЗЗО 

5
 Чл. 40, ал. 2 от ЗЗО 

6
 Загубата на здравноосигурителни права се случва при неплащане на 3 вноски за последните 36 месеца, 

но при възстановяването на здравноосигурителни права се изисква плащане на невнесени вноски за 60 

месеца назад.  
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изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и 

бременни жени.  

1.3. Обхват на медицинската помощ, достъпа и обема на предоставяните 

медицински услуги, съгласно Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на 

акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени:  

 

1.3.1. Осигуряват се акушерски грижи в лечебни заведения за болнична помощ, 

по клинична пътека № 5 „Раждане, независимо от срока на бременността, 

предлежанието на плода и начина на родоразрешение“.  

В този случай наредбата препраща към алгоритъма на съответната клинична 

пътека и няма разлика между обема медицинска помощ, която се предоставя на 

здравно неосигурени раждащи и ЗЗОЛ. Медицинската помощ се оказва от лечебни 

заведения, които имат сключен договор с НЗОК, като стойността на заплащаната 

медицинска помощ за оказана акушерска грижа на здравно неосигурени жени е равна 

на стойността, заплащана за изпълнението на клинична пътека № 5 за ЗЗОЛ, 

следователно няма разлика по отношение на стойността на заплащаната акушерска 

помощ, оказвана на двете групи раждащи.  

Раждащата здравно неосигурена жена има правото свободно да избере лечебно 

заведение за болнична помощ, в което да й бъде оказана акушерска помощ. За целта 

всеки лекар от извънболничната или болничната помощ може да насочи неосигурените 

жени, за да им бъдат оказани медицински услуги, свързани с акушерска помощ, с 

направление за хоспитализация (бл. МЗ - НЗОК № 7).  Лечебните заведения за 

болнична помощ, от които неосигурените жени са потърсили медицински услуги, 

свързани с акушерска помощ, които по обективни причини не могат да осигурят 

необходимия обем диагностични и лечебни дейности (например нямат разрешение за 

лечебна дейност за оказване на акушерска помощ и нямат разкрито отделение или 

клиника по акушерство и гинекология от съответното ниво на компетентност), 

осигуряват своевременно превеждане на пациента в най-близкото лечебно заведение за 

болнична помощ, което може да осъществи тези дейности.  В този случй 

превеждащото лечебно заведение прилага всички налични медицински документи за 

извършените диагностични и терапевтични дейности. 

I.3.2. Осигуряване на профилактични прегледи на здравно неосигурени 

бременни жени:  
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Осигурява се един профилактичен преглед през времето на бременността на 

всяка здравнонеосигурена жена.   

Прегледът се заплаща? от Министерството на здравеопазването и включва: 

дейности, извършвани от специалист по акушерство и гинекология:  

- анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на 

раждане; 

- измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна 

пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, 

ако срокът на възрастта го позволява;  

- ехография, интерпретация на изследванията;   

- извършване на изследвания - ПКК, кръвна захар, урина - седимент, глюкоза, 

албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); 

микробиологично изследване на влагалищен секрет.   

Прегледите и изследванията се извършват от лечебни заведения за 

специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от 

медико-диагностични лаборатории - самостоятелни или в структурата на лечебни 

заведения за извънболнична помощ. Здравнонеосигурената жена има право свободно 

да избере в кое лечебно заведение ще проведе този преглед.  Лекарят, който извършва 

профилактичния преглед на неосигурената бременна, задължително й представя план 

за последващите действия по проследяване на бременността й и я уведомява, че те не 

са включени в извършвания от него преглед и съответно не попадат в обхвата на 

дейностите, на които тя има право по тази наредба като неосигурено лице. В тези 

случаи здравно неосигурената жена, на основание чл. 109, ал. 1 от ЗЗО, ще следва да 

заплати планираните дейности или да не провежда такива.  

Условията и редът за предоставяне на безплатните медицински дейности по ал. 

2 и за заплащането им на лечебните заведения се уреждат с индивидуалните договори 

за извънболнична помощ, сключени между съответния изпълнител на извънболнична 

помощ (специалист по акушерство и гинекология и/или МДЛ) и НЗОК.  

Съгласно чл. 196 от Националния рамков договор за медицинска дейност за 

2020 – 2022 г. (НРД за МД) НЗОК заплаща За профилактичен преглед на 

неосигурените жени по реда на чл. 195, ал. 1, т. 1 като за първичен преглед. Съгласно 

чл. 204 от същия НРД Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-

диагностичната дейност (изследванията, които се извършват), назначена на 

неосигурените жени, на които се оказва наблюдение на бременността по реда на чл. 82, 
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ал. 1, т. 2 ЗЗ, в обхват, определен в чл. 19 от Наредба № 26 от 2007 г. на министъра на 

здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и 

за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 

на деца и бременни жени.   Дейността се отчита с „Направление за медико-

диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и електронен отчет в определен от НЗОК 

формат за назначената и извършената медико-диагностична дейност по чл. 82, ал. 1, т. 

2 ЗЗ. Следователно стойността на извършения преглед от специалист и назначените и 

извършени изследвания на здравно неосигурени бременни жени е същата, като тази, 

заплащана на изпълнителите на извънболнична помощ за оказване на медицинска 

помощ на ЗЗОЛ.  

Въпреки еднаквите стойности на оказваните медицински услуги на здравно 

неосигурени бременни и раждащи жени и ЗЗОЛ, при съпоставяне на обема 

медицински услуги
7
, които се предоставят на първата и съответно втората група, се 

наблюдават огромни разлики:  

Таблица No 1:  

Видове медицинска 

помощ 

Здравно неосигурени бременни ЗЗОЛ (нормална бременност)
8
 

Анамнеза за рискови 

фактори, определяне на 

вероятния термин на 

раждане 

 

1 1 

Измерване на артериално 

кръвно налягане 

 

1 10 

Антропометрия (ръст, 

телесна маса, външна 

пелвиметрия) 

 

1 10 

 Гинекологичен статус 

 

1 2 (и повече по преценка) 

Сърдечна дейност на 

плода 

1 (ако е в съответния срок на 8 

                                                 
7
 Обемът и видовете медицински услуги, предоставяни на бременни ЗЗОЛ се определят в Наредба No 

8/2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Приложение No 14 от НРД за МД за 2020-

2022 г.  
8
 Допълнителни по брой прегледи и видове дейности се предвиждат при рискови бременности: възраст 

над 35 г. или под 20 г.; кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща; бременни с риск от 

развитие на диабет; бременни с друг риск - затлъстяване, недохранване, „проблеми от социално 

естество“, обременена акушерска анамнеза, фамилна обремененост, външни фактори (контакт със 

заразно болен, медикаменти, вибрации, йонизиращи лъчения, тежка работа и други);  
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 бременността) 

Вземане на 

онкопрофилактична 

цитонамазка от женски 

полови органи 

 

X 1 

 

Вземане на влагалищен 

секрет за 

микробиологично 

изследване 

 

1 2 

Акушерска ехография 

 

1 2 

Рутинно 

послеродово наблюдение 

(до 42-рия ден след 

раждането) 

 

X 2 

 

Таблица No 2:  

Медико – 

диагностични 

изследвания 

Здравно неосигурени бременни ЗЗОЛ (нормална бременност)
9 

Хемоглобин, 

еритроцити, 

хематокрит, левкоцити, 

MCV, MCH СУЕ, 

 

1 1 

кръвна захар, 

урина – седимент, 

уробилиноген, кетони 

 

1 (без уробилиноген и кетони) 2 

Определяне на кръвна 

група и Rh фактор 

 

X 1 

 Изследване за 

сифилис 

– Изследване за 

хепатит В/НвS Ag/ 

– Изследване за 

HIV (при съгласие) 

 

1 (без HIV) 1 

                                                 
9
 Допълнителни по брой и вид медико – диагностични дейности се предвиждат при рискови 

бременности: възраст над 35 г. или под 20 г.; кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща; 

бременни с риск от развитие на диабет; бременни с друг риск - затлъстяване, недохранване, „проблеми 

от социално естество“, обременена акушерска анамнеза, фамилна обремененост, външни фактори 

(контакт със заразно болен, медикаменти, вибрации, йонизиращи лъчения, тежка работа и други);  
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Микробиологично 

изследване на 

влагалищен секрет 

 

1 1 

Изследване на: 

– хемоглобин, 

хематокрит, 

диференциално броене 

на левкоцити 

– СУЕ 

– албумин и 

седимент в урина 

При рутинно 

последородово 

наблюдение до 42-рия 

ден след раждането.  

X 1 

Легенда:  

*x – не се осигурява;  

**Арабска цифра/число: брой от конкретния вид медицинска помощ, който се осигурява по 

време на бременността.  

Таблици No 1 и No 2  ясно показват, че здравно неосигурените жени нямат 

право на безплатно предоставяне на следните дейности, които се предоставят един или 

повече пъти на ЗЗОЛ:  

- профилактична цитонамазка, която има основна роля за ранно диагностициране 

на онкологични заболявания на шийката на матката;  

- определяне на кръвна група, която имат важно значение при необходимост от 

преливане на кръв и кръвни продукти;  

- определяне на резус фактор, при който може да се извърши преценка дали е 

налице кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща;  

- изследване за HIV, който изисква прилагането на антиретровирусна терапия, с 

която да се предотвратят: СПИН при бременната, вертикално и хоризонтално 

пренасяне на  заболяването;  

- послеродово наблюдение и изследвания до 42- рия ден от раждането, когато за 

бременната са налице ранни или късни рискове от възникване на усложнения 

след раждането (инфекции, кръвоизливи, заболявания);  

Липсата на равен достъп до медицинска помощ по време на бременността на 

здравно неосигурени жени противоречи на няколко принципа, въведени в Закона за 

здравето, които са относими за всички граждани, а не само за тези, имащи качеството 

на ЗЗОЛ. Съгласно чл. 2, т. 2 и т. 5 от ЗЗ опазването на здравето на гражданите като 

състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален 

приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на следните принципи: 
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осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ, с приоритет за деца, 

бременни и майки на деца до една година и особена здравна закрила на деца, 

бременни, майки на деца до една година и лица с физически увреждания и психически 

разстройства; 

Освен това се нарушава принципът на равнопоставеност при оказване на 

медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година, 

уреден в чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗЗ.  

Тази неравнопоставеност в обема и обхвата на медицинските услуги пряко 

нарушава и чл. 127, ал. 1 и 2 от ЗЗ, който предвижда, че за осигуряване на безрисково 

майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към 

осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на 

бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето. Тези здравни дейности 

включват:  

- промоция, насочена към запазване здравето на жената и плода; 

- профилактика на опасността от аборт и преждевременно раждане; 

- обучение по хранене и грижи за новороденото; 

- активно медицинско наблюдение на бременността, осъществявано на 

диспансерен принцип от лечебните заведения за първична и специализирана 

извънболнична помощ; 

- пренатална диагностика и профилактика на генетични и други заболявания при 

условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването; 

- осигуряване на оптимална жизнена среда за родилките и новородените; 

- диспансерно наблюдение и здравни грижи за родилката и детето; 

- свободен достъп на бременната или родилката до лечебни заведения за 

специализирана извънболнична помощ; 

- свободен достъп на бременната до лечебни заведения за специализирана 

извънболнична и болнична помощ при състояния, застрашаващи бременността; 

- право на избор от бременната на лечебно заведение за болнична помощ за 

раждане. 

Част от изброените дейности въобще не са достъпни за здравно неосигурените 

бременни жени като например обучение по хранене и грижи за новороденото, активно 

медицинско наблюдение (доколкото е осигурен само един безплатен преглед), 

осигуряване на оптимална жизнена среда, свободен достъп на бременната до лечебни 

заведения за извънболнична помощ;  
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Друга част от изброените дейности са само частично достъпни чрез еднократния 

преглед, регламентиран в Наредба No 26/2007 г., но същите не осигуряват в достатъчен 

обем според нуждите на бременната жена. Нещо повече, макар много бременни да 

попадат сред рисковите бременности, съгласно посоченото в Наредба No 8/2016 г., за 

тях не са предвидени допълнителни по вид или брой медицински дейности или медико 

– диагностични дейности.  

1.4. Достъп до медицинска помощ извън обхвата на чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ:  

Както вече беше отбелязано в т. I, т. 1.2. от настоящия анализ, 

здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) имат право на гарантиран свободен достъп до 

медицинска помощ, която е определена по вид, обхват и обем в Наредба No 9/2019 г. 

за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. 

Лицата, които нямат качеството на ЗЗОЛ, на основание чл. 109, ал. 1 от ЗЗО заплащат 

оказаната им медицинска помощ по ценоразписа на лечебното заведение.  

Това означава, че всички извънболнични и болнични дейности, извън 

предвидените в Наредба No 26/2007 г. ще се заплащат от бременната жена, в това 

число медицинска помощ, която е била оказана или от която се нуждае бременната 

поради различни по вид придружаващи заболявания (например диабет, бъбречни 

заболявания, сърдечно – съдови заболявания, инфекциозни заболявания и други), 

усложнения по време на бременността (например заплашващ аборт) и други.  

Изключение от горното са спешните състояния, на основание чл. 82, ал. 1, т. 1 

от ЗЗ, но при наличие на съществени ограничения. Съгласно чл. 82, ал. 5 дейностите по 

чл. 82, ал. 1 се заплащат по ред, определен с наредба на Министъра на 

здравеопазването. По отношение на спешните състояния е приложима Наредба No 

25/04.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ, в която се посочва, че 

спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към 

възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и 

поддържане виталните функции на организма
10

. Разходите по оказване на спешна 

медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата. В чл. 46, 

ал. 1 от Наредба № 3 от 05.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването 

субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни 

заведения е посочено, че многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) се 

                                                 
10

 Чл. 2 от Наредба No 25/04.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ 
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субсидират от Министерството на здравеопазването за дейности по оказване на спешна 

медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните 

отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение.  

Следователно, при възникване на спешно състояние, за което е потърсена 

спешна медицинска помощ извън лечебно заведение, което е сключило договор за 

субсидиране по реда на тази наредба оказването на спешна медицинска помощ няма да 

е безплатно. Същият извод се отнася за случаите, когато пациентката бъде 

хоспитализирана по повод спешното състояние, тъй като спешна медицинска помощ се 

заплаща до хоспитализацията и само ако бременната не бъде хоспитализирана.  

Освен това извън обсега на този механизъм за заплащане на оказана медицинска 

помощ остават състояния, които не са спешни по дефиниция. Същата се съдържа в 

Наредба No 3/2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт по спешна медицина, 

според която спешно състояние е всяка остра или внезапно възникнала промяна в 

здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо 

заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение 

при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна 

по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими 

морфологични или функционални увреждания на жизненозначими органи и системи, в 

това число критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на 

орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се 

предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или 

ефективно дефинитивно лечение на пациента. 

Например при заплашващ аборт или преждевременно раждане бременната жена 

ще получи безплатна медицинска помощ по посочения механизъм, защото състоянието 

отговаря на дефиницията за „спешно“, но ако бъде хоспитализирана, ще следва да 

заплати лечението си. В повечето случаи подобни състояния изискват болнично 

лечение, за да бъдат овладени.  

В същото време, ако бременната жена страда от хронично заболяване, което не 

застрашава нейното или на плода здраве и живот непосредствено, тя не може да 

получи никаква безплатна медицинска помощ.  

           1.5. Достъп до болнична медицинска помощ по реда на Постановление № 17 

от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите 

средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на 
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лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично 

участие в здравноосигурителния процес:  

 По реда на посоченото постановление се заплаща оказаната болнична 

медицинска помощ на здравно неосигурени пациенти, които нямат доходи и/или лично 

имущество и отговарят на определени критерии, посочени в чл. 1, ал. 4 от 

Постановлението. Стойността на оказаната болнична медицинска помощ за 

диагностика и лечение в лечебните заведения се определя по цени съгласно условията 

и реда, предвидени в чл. 55, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, следователно 

стойността, която се заплаща на лечебното заведение за оказаната медицинска помощ 

не е по – ниска от тази, която се заплаща от НЗОК за лечение на ЗЗОЛ.   

 По реда на това постановление се осигурява възможност за заплащане на 

бременните здравно неосигурени жени на болнично лечение, като по този ред не може 

да се заплащат прегледи и изследвания на бременни жени в условията на 

извънболнична помощ.  

II. Изводи 

1. Ограничен достъп до извънболнична помощ:  

Анализът на законодателството показва, че бременните здравно неосигурени 

жени имат затруднен достъп до своевременна, качествена и достатъчна медицинска 

помощ. Достъпът до извънболнична медицинска помощ е ограничен до един преглед, в 

рамките на който не могат да се осъществят всички необходими диагностични и/или 

лечебни дейности, от които бременната жена се нуждае, освен ако същата не разполага 

с финансови средства да заплати последващото проследяване на бременността и 

лечението на диагностицирана патология. Извън обхвата на този еднократен преглед 

остава възможността за диагностициране на редица потенциални усложнения като 

кръвно – групова несъвместимост с биологичния баща, наличие на HIV, злокачествено 

гинекологично заболяване, рискове от преждевременно раждане, прееклампсия, 

генетични заболявания и други. За разлика от ЗЗОЛ, при здравно неосигурените 

рискови бременни жени няма регламентирани допълнителен брой медицински или 

медико - диагностични дейности, като в същото време много от изброените в Наредба 

No 8/2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията рискове се отнасят или 

могат да бъдат отнесени именно към тази група бременни жени.  

Освен това предвидения в чл. 6 от Наредба No 26/2007 г. ред за насочване на 

здравно неосигурена жена към акушерски грижи (с направление бл. МЗ - НЗОК № 7) 

на практика се явява причина бременните жени да се възползват от този един 
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безплатен преглед в края на бременността си, за да получат въпросното направление. 

Това означава, че голям брой бременни жени въобще не са проследявани по време не 

бременността и съответно, не са своевременно диагностицирани или въобще не са 

диагностицирани, голям брой патологии. В последствие това води до увеличаване на 

броя на преждевременните раждания, по – висок риск от усложнения при раждане за 

майката и детето и е предпоставка за увеличаване на неонаталната и майчината 

смъртност.  

В допълнение здравно неосигурените бременни нямат достъп до изследвания за 

диагностика на генетични заболявания, тъй като еднократният преглед не включва 

насочване към подобни услуги, в това число генетично консултиране, което не се 

заплаща по реда на Наредба No 26/2007 г., но е задължително при извършване на 

такива изследвания. Също така е препоръчително в тези случаи изследването да се 

съпровожда с извършване на ехографско изследване – фетална морфология – която не 

се заплаща по реда на тази наредба. Бременната здравно неосигурена жена няма достъп 

и до други, високоспециализирани изследвания като амниоцентеза например.  

Обстоятелството, че се заплаща само един преглед, освен това, не стимулира 

специалистите в извънболничната помощ да оказват медицинска помощ на бременни 

жени, тъй като на практика не може да се извършва проследяване през целия ход на 

бременността. Голяма група от тези пациентки не са платежоспособни, социалният им 

статус не им позволява да заплащат допълнителни дейности и често предварително са 

възприемани като „рискови“, поради изначално затруднения достъп до каквато и да 

било медицинска помощ като здравно неосигурени лица.   

Ето защо законодателството в България не осигурява на бременните здравно 

неосигурени жени необходимия стандарт на грижа, съгласно действащите препоръки 

на СЗО
11

.  

2. Затруднен достъп до болнична помощ  

Анализът показва, че е силно затруднен достъпът до болнична медицинска 

помощ, тъй като съществуващите механизми за заплащане обхващат само спешната 

медицинска помощ в МБАЛ до хоспитализацията или медицинската помощ, оказана на 

хора без никакви доходи и/или имущество и кумулативно отговарящи на множество 

критерии. Това обстоятелство в някои случаи е предпоставка за отказ от прием в 

                                                 
11

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912eng.pdf;jsessionid=872A5335EBB30

FFEA97AEF141D8D01F5?sequence=1 



13 

 

конкретни лечебни заведения, тъй като има риск оказаната медицинска помощ да не 

бъде платена от пациента или от НЗОК по реда на Постановлението. Освен това често 

персоналът на лечебните заведения е убеден, че това са пациенти с придружаващи 

патологии, които изискват допълнителен ресурс за лечение, което няма да се покрие от 

стойността на съответната клинична пътека. В някои лечебни заведения е въведена 

практиката да се изисква доплащане на множество допълнителни услуги като избор на 

екип, ВИП стая и други, които не се заплащат по нито един от посочените в анализа 

механизми. Това обстоятелство също се явява пречка за достъпа до болнична 

медицинска помощ.  

Заплащането на болниците за оказана медицинска помощ по реда на 

Постановлението също може да бъде затруднено или забавено, тъй като процедурата за 

провеждане на социално интервю може да продължи дълго и средствата да бъдат 

изплатени от НЗОК месеци след проведеното лечение. Често, пациентите не са 

запознати с наличието на този механизъм за заплащане, като не всички болници 

разполагат с ресурс да разясняват тази възможност и да оказват съдействие при 

изготвяне на необходимите документи.  

III. Данни за достъпа на здравно неосигурени бременни жени: 

За целите на анализа и представените данни е нужно да се поясни, че медико – 

диагностичните дейности (МДД) включват извършване на различни по вид 

изследвания (например изследване на отделни показатели на кръв/урина и други), но 

не включва преглед от акушер – гинеколог.   

Графика No 1: Данни за издадените и заплатени МДД по години:  
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Графика No 2 и No 3: Брой МДД, издадени по области:  
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Графика No 4: Данни за заплатените прегледи на бременни здравно 

неосигурени жени по години:  

 

 

Графика No 5 и 6: 

2
0

5

0

1
,2

5
7

5 0 3 0

1
,4

8
7

7

2
,6

5
5

0 8
3

1
4

0 0

5
8

4

2
8

3

0

1
,6

5
6

7 0 0 0

1
,9

9
1

0

3
,8

4
1

4 1
2

2

3
0

0 0

1
,0

3
7

2
7

9

0

1
,1

9
7

0 0 0 0

1
,6

7
9

0

2
,7

6
7

0 7
2

2
7

0 0

8
5

7

БРОЙ МДД ПО ОБЛАСТИ

2017 2018 2019

2493 3395 2702

49053

69745

57982

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2017 2018 2019

Данни за осъществени прегледи

Брой прегледи Стойност (в лева)



16 

 

 

 

 

 

От разгледаните графики прави впечатление, че има огромни диспропорции по 

отношение на достъпа до медико – диагностични изследвания и прегледи на бременни 

здравно неосигурени жени в различните административни области. Така например в 

областите Видин, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Силистра, Хасково и Шумен 

не са издавани МДД за здравно неосигурени бременни жени за период от три години, 

като за този период не е извършен преглед на нито една бременна здравно неосигурена 

2

8
2

1
7

3

2
4

6

1
2

8

1
4

8

4
2

6

1
7

1
3

7

2
5

3

9

1
0

1

2
6

0

4
4

1

1
5

3

2
2

8

5
0

4

6

3
0

1
4

1

3
1

0

1
3

7
3

1
8

6

4
3

1

1
3

0

1
9

9

2
8

1

2 1
8

1
3

6

2
4

5

БРОЙ ПРЕГЛЕДИ ПО ОБЛАСТИ

2017 2018 2019

0

1
7

9

1 0

2
0

0

3
3

2

0 4

1
5

6

2 0

9
0 9
7

0

2
3

9

4 0 1
3

0

4
4

6

0 2 7

2
1

6

6 7

9
8

1
7

4

0

1
7

3

3 0 3 0

4
0

0

1 9 7

1
6

4

4 8

8
1

1
3

5

БРОЙ ПРЕГЛЕДИ ПО ОБЛАСТИ

2017 2018 2019



17 

 

жена в Габрово, Разград и Ловеч. В други области са издавани ограничени количества 

– например Пловдив, Русе, Стара Загора, Благоевград и Враца, като в Смолян, 

Хасково, Пловдив, Благоевград са извършвани ограничен брой прегледи на 

бременните жени без здравноосигурителен статус.  

Едно от възможните обяснения би могъл да бъде малкият брой здравно 

неосигурени бременни жени в съответните области. За да се анализира дали подобно 

обяснение е достоверно или се касае за затруднен достъп до медицинска помощ, се 

събраха данни за броя на ражданията на здравно неосигурени жени за същия период. 

Тези данни са източник на достоверна информация за броя на здравно неосигурените 

жени за същия период, тъй като всяка жена, независимо от здравноосигурителния 

статус ражда в лечебно заведение, което от своя страна отчита оказаната акушерска 

помощ.  

Графика No 7: Съпоставка между общия брой заплатени прегледи за 2017 

г., 2018г. и 2019 г. и брой жени, за които НЗОК е заплатила оказването на 

акушерска помощ за същия период:  
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От двете графики ясно се забелязва, че огромна част от жените, които са родили 

децата си пред съответната година, всъщност не са били преглеждани нито веднъж по 

реда на Наредбата, следователно през цялата си бременност не са получили 

специализирана акушеро-гинекологична помощ, заплащана от НЗОК. Тъй като все пак 

е възможно бременните в една област жени да изберат лечебно заведение за болнична 

помощ от друга област, съпоставихме общият брой заплатени прегледи за всяка 

отделна година на територията на цялата страна и съответно заплатените раждания за 

същите периоди в страната.  

Графика No 8: Общ брой заплатени прегледи на здравно неосигурени 

бременни жени, съпоставени с общия брой заплатени раждания на здравно 

неосигурени бременни жени за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.  
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От събраните данни се оказва, че през 2017 г. само 31.2% от бременните здравно 

неосигурени жени са имали достъп до единствения преглед, който се заплаща от НЗОК 

по реда на Наредбата, за 2018 г. са 47.1%, а за 2019 г. 37.7%, като в някои райони се 

наблюдават сериозни ограничения в достъпа, включително в големи административни 

центрове като Пловдив и Бургас, включително и в района на София – град.  

 

IV. Предложения за изменение на законодателството:  

1. Изменение и допълнение на чл. 40, ал. 3 от ЗЗО, като се предвиди, че 

бременните жени за срока на бременността и до 42 -рия ден след раждането, ако не се 

осигуряват на друго основание, се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Тази 

мярка цели да преодолее неблагоприятните последици от липсата на здравно 

осигуряване на тези жени и различията в достъпа до медицинска помощ за 

неосигурени бременни жени и ЗЗОЛ. По този начин ще отпаднат три механизма за 

финансиране, които бяха обсъдени в анализа, а именно: заплащане на акушерска 

помощ на неосигурена раждаща жена в лечебно заведение за болнична помощ,  един 

преглед за неосигурени бременни жени от специалист в извънболничната помощ по 

реда на Наредба No 26/2007 г. и заплащане на болнична медицинска помощ по реда на 

Постановлението. Тази законодателна промяна ще осигури стабилност и предвидимост 

на обществените отношения, които урежда, тъй като същите ще бъдат регламентирани 
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в нормативен акт с ранг на закон, а не в подзаконов нормативен акт, който би могъл да 

се изменя или отменя по – лесно.  

 Това предложение обаче би било невъзможно за реализация без изменение на 

чл. 109, ал. 2 от ЗЗО, според който здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се 

възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни 

вноски през последните 60 месеца. На практика бременните здравно неосигурени жени не биха 

могли да възстановят правата си, тъй като ще трябва да заплатят дължимите 

здравноосигурителни вноски за посочения период, а без наличието на предпоставките по чл. 

109, ал. 2 от ЗЗО, промяната на чл. 40, ал. 3 от ЗЗО би била безсмислена. Това е така, защото 

заплащането на съответните здравноосигурителни вноски от даден момент не възстановява 

здравноосигурителните права, ако не са налице обстоятелствата по чл. 109, ал. 2 от ЗЗО. 

Например ако към м. март 2020 г. бременна здравнонеосигурена жена трябва да възстанови 

осигурителните си права съгласно чл. 109, ал. 2 от ЗЗО, тя ще трябва да заплати сумата от 

1275.35 лв., включваща главница и лихва за целия период. В ЗЗО не са предвидени 

механизми държавата да възстановява за сметка на бюджета си дължими вноски за 

здравно осигуряване на определена категория лица, в това число и на тези лица, чиито 

здравни осигуровки са за сметка на държавния бюджет.  

 

Или:  

2. Разширяване на броя и видовете медицински и медико - диагностични 

дейности, които се заплащат по реда на Наредба No 26/2007 г., с което да се 

преодолеят съществуващите проблеми, които бяха подробно описани в доклада. Тази 

мярка е по – слабо устойчива, тъй като ще бъде извършвано изменение на подзаконов 

нормативен акт, но в същото време няма да възникнат проблемите, описани в т. 1. В 

случай, че се приеме този подход, препоръчваме тази мярка  да се комбинира със 

следните други мерки, чрез които да се преодолеят останалите бариери пред достъпа 

до медицинска помощ на неосигурената бременна по принцип, в това число достъп до 

болнична медицинска помощ.  

- Предвиждане на същия брой и вид медицински и медико – диагностични 

дейности, какъвто е предвиден за осигурени бременни жени, в това число и 

предвидените за рискови бременни.  

- Изменение на НРД за съответния период, в който да се предвиди 

допълнително заплащане на ОПЛ или специалист от извънболничната помощ, който 

извършва дейности по Наредба No 26/2007 г. като се заплаща допълнителна сума за 
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всяка прегледана бременна здравнонеосигурена жена, без значение от броя на 

прегледите. Така в момента в чл. 174 от НРД за МД за 2020-2022 г. са предвидени 

плащания за осъществени дейности по програма „Детско здравеопазване“, за поставяне 

на препоръчителна ваксина, включена в национална програма, за профилактични 

прегледи по програма „Майчино здравеопазване“, прегледи на диспансерно болни 

пациенти.  

- Изменение на НДР за съответния период, като в критериите за качество 

на оказваната медицинска помощ от специалисти по акушерство и гинекология, наред 

с критерия по чл. 171, ал. 2, т. 2 (в сега действащия НРД за МД за 2020-2022 г.) 

изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“ степен на 

обхващане не по – малко от 80%, съответно 85%, като се включи като критерий и 

броят на обхванатите неосигурени бременни жени.  

И 

3.  Разширяване на обема на болничната медицинска помощ, която се 

предоставя безплатно на бременни здравно неосигурени жени чрез изменение на 

Наредба No 26/2007 г., като освен акушерска помощ за раждане по съответната 

клинична пътека се включат допълнително поне следните клинични пътеки, посочени 

в Приложение No 17 от НРД за МД за 2020-2022 г. КП No 1 “Стационарни грижи при 

бременност с повишен риск“, КП No 2 „Пренатална инвазивна диагностика на 

бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск“, КП No 3 

„Оперативни процедури за задържане на бременност“. По този начин ще се осигури 

медицинска помощ на бременните неосигурени жени в случай на заплашващ аборт, 

патологии по време на бременността, своевременна диагностика на генетични 

заболявания на плода и аномалии и други.  

 

V. Други дейности, които ще окажат въздействие върху плана за 

застъпничество:  

1. Събиране на данни от други държави, които да дадат отговори на следните 

въпроси: Какви са условията, при които ЗЗОЛ губи правата си като такъв? Какви права 

имат бременните и раждащите жени, които не са заплащали здравна 

осигуровка/застраховка? Какъв е обемът на медицинската помощ по време на 

бременност и при раждане, който се заплаща с публични средства? Имате ли данни за 

ограничен достъп до медицинска помощ на бременни и раждащи здравно неосигурени 

жени в сравнение с достъпа на бременни и раждащи ЗЗОЛ? Препоръчвам събирането 
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на данни да се ограничи до държави със сходен  здравноосигурителен модел и профил, 

например Полша, Чехия, Румъния, като се добавят и държави от водещи икономики, 

например Франция, Италия и Англия за сравнение. Проучването може да се осъществи 

чрез избор на респонденти от тези държави, които да попълнят кратка анкета с 

посочените въпроси.  

Получените данни могат да бъдат използвани като допълнителни аргументи в 

дискусиите с различните заинтересовани групи, касаещи промяна на 

законодателството, както и за генериране на повече идеи за законодателни промени и 

застъпнически инициативи.  

2. Осъществяване на контакт с професионални дружества на акушер – гинеколози, 

неонатолози и педиатри, с които да се обсъдят наличните при тях данни и 

съществуващи професионални мнения относно:  

- Приблизителния брой на предотвратими усложнени раждания, водещи 

до временни или трайни увреждания за родилките или смърт, които са свързани с 

недостатъчно или липсващо проследяване на бременността.   

- Приблизителния брой на предотвратими усложнени раждания и 

предотвратими усложнения по време на бременността, водещи до временни или 

трайни увреждания за новороденото или смърт, които са свързани с недостатъчно или 

липсващо проследяване на бременността.   

- Приблизителна стойност на разходите на публични средства, свързани с 

горните две групи усложнения.  

Събраните данни ще бъдат използвани при извършване на съпоставка 

полза/разход при приемане на предложените законодателни промени.  

3. Изчисляване на разходите, които биха били направени при извършване на 

законодателни промени. Чрез събраните до този момент данни може да се изчисли 

средният брой бременни здравно неосигурени жени за година, както и разходът за 

оказаната им извънболнична и болнична помощ при сегашния съществуващ подход. 

Необходимо е да се изискат данни за средния разход на НЗОК за извънболнична 

специализирана медицинска помощ на бременна ЗЗОЛ, тъй като последните получават 

такава в значително разширен обхват, както и да се предвиди какъв процент от здравно 

неосигурените бременни жени ще имат нужда от медицинска помощ по клинични 

пътеки No 1, 2 и 3, касаещи лечение и диагностика в болнична помощ на бременни 

жени с различни усложнения.  

VI. Осъществяване на преглед от ОПЛ на новородено в срок до 24 часа от  
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дехоспитализацията:  

Правна рамка: Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба No 8/2016 г. за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията, ОПЛ или педиатър (по желание на 

родителите), осъществява профилактичен преглед на новороденото в срок до 24 часа 

от изписването от лечебното заведение, съответно ако не е избрал ОПЛ, в срок до 24 

часа след осъществяване на избора. (Вж. също и Приложение No 1 към чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата).  

Съгласно чл. 170, ал. 1 и чл. 171, ал. 1 от НРД за МД за 2020-2022 г. спазването 

на този часови диапазон при осъществяване на първия преглед и част от критериите за 

своевременност и качество на оказаната медицинска помощ от ОПЛ или СИМП. На 

основание чл. 32, ал. 3 от НРД за МД за 2020-2022 г. Директорът на съответната РЗОК 

прави комплексна оценка на критериите за качеството и достъпност на оказаната помощ от 

ИМП за период от 6 месеца за срока на действие на НДР съгласно методика, разработена от 

НЗОК и БЛС, и я използва в случаите по чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО, като има право да прекрати 

договора на съответния ОПЛ или СИМП  при системна неудовлетвореност на пациентите 

от оказаните медицински дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, 

заплатена от бюджета на НЗОК и след оценка на критериите за качество на 

медицинската помощ, регламентирани в НРД, и установяване на нарушаването им.  

Извършеното домашно посещение се отразява в “Лист за амбулаторен преглед” 

(бл. МЗ-НЗОК No 1) на предвиденото за това място, следователно е установен ред за 

отразяване и отчитане на съответния преглед.  

Въпреки това се констатира, че прегледът на новородени в този времеви 

диапазон не се осъществява от съответните ОПЛ или СИМП, видно от информация по 

ЗДОИ, получена от НЗОК за гр. Сливен (Приложение No ...към настоящия правен 

анализ).  

Предложения за изменение на законодателството: Да се предвиди санкция 

при неизпълнение на изискването на Приложение No 1 към чл. 7, ал. 1 от Наредба No 

8/2016 г.  

VII.  Участници в процеса на вземане на решения и адресати на 

предложенията:  

1. Народно събрание и Комисия по здравеопазване към НС: съгласно чл. 

62, ал. 1 от и чл. 84, ал. 1 от КРБ НС има законодателна власт, тъй като приема, изменя 

и допълва законите. Право на законодателна инициатива има всеки народен депутат и 

Министерски съвет. Ето защо във връзка с изменението на ЗЗО основен участник в 
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процеса ще бъде НС, както и съответните народни депутати, по - специално тези, 

включени в състава на Комисията по здравеопазване.  

2. Министър на здравеопазването: На основание чл. 87, ал. 1 от КРБ право 

на законодателна инициатива има и МС, като законопроектите за изменение и 

допълнение на законите, регулиращи обществените отношения в областта на 

здравеопазването най-често се изготвят от Министъра на здравеопазването.  

3. Български лекарски съюз и НЗОК: Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗЗО 

Националният рамков договор се подписва между БЛС и НЗОК. Освен това, видно от 

изготвения правен анализ, НЗОК има ключова роля при заплащане на оказаната 

извънболнична медицинска помощ и акушерска помощ на неосигурените бременни и 

раждащи жени.  

4. Професионални дружества по отделни медицински специалности: 

професионалните дружества по отделни специалности се създават по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и в тях членуват множество специалисти по 

отделни специалности, които следва да бъдат ангажирани с проблема и съвместно да 

се дискутират практически и правни проблеми, свързани с достъпа до медицинска 

помощ на бременни и раждащи жени (на ОПЛ и на АГ).  

5. Експертни съвети по специалности (ОПЛ и АГ): Съгласно чл. 2, ал. 1 от 

Наредба No 47/2010 г. към МЗ се създават експертни съвети, които осъществяват 

експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане на 

държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по 

въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински 

дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на 

здравеопазване. 

 


