
 

 

 
1. ОБЕМ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ИМ 

Пакет А. Извънболнична медицинска помощ на застрахованите лица при 
заболяване и/или злополука включва: 

1. Първичен преглед в лечебно заведение с договор за Изпълнител на здравни услуги 
и дейности със застрахователното дружество или в лечебно заведение без договор за 
Изпълнител на здравни услуги и дейности със застрахователното дружество: 

■S от специалист; 

■S за експертно мнение от хабилитиран специалист при спор относно диагнозата 

и предписаното лечение. 

2. Контролни прегледи във връзка с амбулаторно наблюдение по повод на конкретно 
заболяване до решаване на здравния проблем в лечебно заведение с договор за Изпълнител 
на здравни услуги и дейности със застрахователното дружество или в лечебно заведение без 
договор за Изпълнител на здравни услуги и дейности със застрахователното дружество: 

■S от специалист; 

■S от хабилитиран специалист по профила на заболяването за второ мнение. 
3. Специалности: вътрешни болести, кардиолог, хирург, гръден хирург, съдов 

хирург, интензивен терапевт, АГ, невролог, ендокринолог, гастроентеролог, алерголог, 
уролог, ортопед, травматолог, образна диагностика, психиатър, нефролог, хематолог, 
онколог, радиолог, неврохирург, пневмолог, ревматолог, токсиколог, физиотерапевт, 
офталмолог, оториноларинголог, дерматолог, инфекционист, паразитолог и други. 

4. Физиотерепевтично лечение и рехабилитация, назначени по лекарско 
предписание. 

5. Клинико-лабораторни и морфологични изследвания за диагностициране и 
проследяване на резултатите от лечението при конкретен здравен проблем - по лекарско 
назначение: 

■S хематологични, хормонални, биохимични, микробиологични, вкл. 
антибиограма, туморни маркери, серологични, вирусологични, цитологични, 
хистологични, имунохематологични, имунологични, изследване на урина, 
ензимни, хемостазни, радиологични; 

6. Клинико-инструментални изследвания по вид и обем, позволяващи 
диагностициране и проследяване на резултатите от лечението при конкретен здравен 
проблем по лекарско назначение - специализирани и високоспециализирани: 

■S функционални изследвания - ЕКГ, холтер мониториране на ЕКГ, 
холтермониториране на кръвно налягане, електроенцефалография, 
електромиография, функционално изследване на дишането, 
ехокардиография, велоергометрия, периметрия, флуоресцентна ангиография 
на съдовете на окото, остеоденситометрия; 

■S образна диагностика, включително ЯМР и КТ, по лекарско назначение. 

7. Манипулации в извънболнични условия до овладяване на конкретен здравен 
проблем с малка, средна и голяма сложност. 



Участникът може да предложи като допълнителни медицински услуги манипулации 
в извънболнична медицинска помощ до овладяване на конкретен здравен проблем с много 
голяма сложност, което ще се взема предвид при формирането на комплексната оценка на 
офертата, съгласно методиката за оценка от документацията за участие. 

8. Съвети и планови консултации: 

■S от специалист. 

9. Подготвяне за хоспитализация на болен в уговорено лечебно заведение: 

■S подготовка за хоспитализация (координация с болничното лечебно заведение, 

предварителни изследвания, подготовка на документация, придружаване и 

предаване в приемното отделение). 

■S поемане от планова хоспитализация (координация с болничното лечебно 

заведение, получаване на документация, приемане и придружаване, 

координация и асистиране при контролните прегледи). 

10. Диспансерно наблюдение на хронично болен: 

■S от специалист. 

11. Диспансерно наблюдение на бременна и родилка в АГ кабинет: 

■S от специалист. 

12. Наблюдение на терминално болен: 

■S от медицинска сестра; 

■S от специалист. 

13. Физиотерапевтично лечение и рехабилитация (кинезитерапия, електротерапия, 
лазерна терапия, магнитотерапия, ултразвукова терапия, термотерапия и дреги), назначени 
от лекар.- 3. Размер на лимит на обезщетение за едно застраховано лице, за една 
застрахователна година за възстановяване на финансови средства на застрахованите 
лица за разходите за физиотерапевтично лечение, рехабилитация (кинезитерапия, 
електротерапия, лазерна терапия, магнитотерапия, ултразвукова терапия, 
термотерапия и други) и санаториално лечение” – 1500 лева 

Изпълнителят няма задължения към УАСГ за осигуряване провеждането на 
задължителни периодични медицински прегледи и изследвания на професионални групи от 
работници и служители на УАСГ в зависимост от факторите на риска на работното 
място. 

Пакет Б. Болнична медицинска помощ на застрахованите лица при заболяване 

и/или злополука, включваща хоспитализация в стационарни отделения на лечебни 

заведения за активно многопрофилно и специализирано лечение, за долекуване и 

продължително лечение, за рехабилитация, за родилна помощ: 

1. Интензивно лечение, Вътрешни болести, Xирургия, Гръдна хирургия, Съдова 
хирургия, Висцерална хирургия, Кардиохирургия, Инвазивна кардиология, Неврохирургия, 
Родилно, Гинекология, Патологична бременност, Неврология, Офталмология, 
Оториноларингология, Дерматовенерология, Пневмология и фтизиатрия, Физиотерапия, 
Кардиология, Ревматология, Гастроентерология, Нефрология, Урология, Ендокринология и 
болести на обмяната, Ортопедия и травматология, Xематология, Изгаряния, Токсикология, 
Алергология, Онкология, Радиология, други отделения. 

1.1. Преглед и назначаване на лечение от: 



S дежурен лекар; 

S лекуващ лекар; 

S завеждащ отделение. 

1.2. Наблюдение и визитация от: 

S лекуващ лекар; 

S завеждащ отделение. 

1.3. Консултация със специалист за второ мнение при възможност: 

•/ от същото лечебно заведение. 

■S от друго лечебно заведение. 

■S от републикански консултант при поискване от УАСГ. 

2. Манипулации, по медицински показания - с малка, средна и голяма сложност. 

3. Клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания по вид и в обем, 
позволяващ диагностицирането, проследяването и отчитането на резултатите от лечението 
до решаване на здравния проблем - общи, специализирани и високоспециализирани, вкл. и 
за онкозаболявания 

4. Лечение: 

■S медикаментозно, диетолечение, физиотерапия, рехабилитация, 

имунотерапия, хормонално. 

■S хирургично лечение - с малка, средна и голяма сложност. 

Участникът може да предложи като допълнителни медицински услуги 
манипулации/операции в болнична медицинска помощ до овладяване на конкретен здравен 
проблем с много голяма сложност, което ще се взема предвид при формирането на 
комплексната оценка на офертата, съгласно методиката за оценка от документацията за 
участие. 

5. Избор на екип. 

6. Застрахователното дружество се ангажира с проследяване на цялостното лечение 
на онкоболни застраховани лица, като им съдейства за ползване на всички права по линия 
на Министерство на здравеопазването. 

7. хирургически материали, консумативи и импланти (контрастни вещества, пирони, 
стави, протези, платна за херния, очни лещи и др.), използвани по време на хирургически 
операции (вкл. лапароскопски и артроскопски), помощни средства, свързани със 
здравното обслужване  на 

 застрахованите лица – Лимит на лице 3500 лева  

Пакет В. Възстановяване на разходи за лекарствени продукти и други 
медицински стоки и услуги, при заболяване и/или злополука на застрахованите лица, 
свързани със здравното обслужване, извършени или потребени по време на 
извънболнична и болнична медицинска помощ, съобразно писмено назначение от 
лекуващия лекар, в т.ч.: 

1. Лекарствени продукти, регистрирани като такива в Р. България (вкл. 
хомеопатични, растителни, витамини и минерали, имуностимулатори), анестетици и 
контрастни вещества, предписани от лекар при извънболнична и болнична медицинска 
помощ. 

2. Превързочни материали, спринцовки, игли, системи, абокати при извънболнична 



и болнична медицинска помощ 

3. Помощни средства при извънболнична и болнична медицинска помощ: 
■S патерици, бастуни, слухови апарати, катетри, колекторни торбички, 

уринатори и други протези на крайниците, ортези, инвалидни колички 

4. Хирургически материали, консумативи и импланти (контрастни вещества, 
пирони, стави, протези, платна за херния, очни лещи и др.), използвани по време на 
хирургически операции (вкл. лапароскопски и артроскопски) 

5. Физиотерапевтично лечение, рехабилитация (кинезитерапия, електротерапия, 
лазерна терапия, магнитотерапия, ултразвукова терапия, термотерапия и други) и 
санаториално лечение, назначени от лекар: 

■S физиотерапевтични процедури; 

■S рехабилитационни процедури; 

■S клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания при 

необходимост. 

6. Диоптрични стъкла или контактни лещи (без рамка и монтаж) с подлимит до 
80 лв., в случай че е необходима корекция на диоптъра с най-малко 0,5D. 

 Размер на лимит на обезщетение за едно застраховано лице, за една застрахователна 
година за възстановяване на финансови средства на застрахованите лица за 
лекарствени продукти, вкл. за диоптрични стъкла и лещи  - 1000 лева 

 

Пакет Г. Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия, 

предоставяни на застрахованите лица в болничната медицинска помощ, в т.ч.: 

■S при желание на застрахованото лице приемане и настаняване на болен в стая 
с не повече от две легла и собствен санитарен възел; 

■S при желание на застрахованото лице настаняване на болен в луксозни условия 

до решаване на здравния проблем: в стая с едно легло; по желание ползване 

на телефонен пост, телевизор, хладилник; 

■S транспорт на болен в т.ч.: 

a. от дома на болния до лечебното заведение при хоспитализация, а след 
изписване - до дома, по медицински показания; 

b. от лечебното заведение до друго лечебно заведение. 

 

Пакет дентална помощ с лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна 

година – 150 лева без прилагане на самоучастие. 

- Профилактичен преглед - снемане на зъбен статус (веднъж за застрахователна година) 

- Терапевтична дентална помощ (Лечение на кариес /и фрактура/ на временен или постоянен 

зъб - препариране на кавитет, подложка, обтурация; Щифтово и безщифтово изграждане на 



фрактуриран зъб; Кореново лечение и обтурация на зъби с пулпит и периодонтит; Лечение 

на лигавични заболявания - парадонтити, гингивити, афти, стоматити) 

- Хирургична дентална помощ (Екстракция на зъби; Малки хирургични интраорални 

интервенции - инцизии, дренажи; Корекция на алвеоларен гребен при екзостози; Апикалниа 

остеотомия; Контролен преглед след хирургична намеса) 

- Секторна и панорамна рентгенография 

- Почистване на зъбен камък (веднъж за застрахователна година) 

 

 
Финансово и организационно обезпечаване и лимити. 
 
Финансово и организационно да обезпечи ползването от застрахованите лица на посочените 
в Техническата спецификация от настоящата документация здравни услуги - за 
извънболнична и болнична медицинска помощ без лимит за всяко застраховано лице и 
за една застрахователна година както при изпълнители, с които Изпълнителят има сключени 
договори за здравно обслужване така и при изпълнители, с които Изпълнителят няма 
сключени договори за здравно обслужване; 

 


