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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Жаклин“

Координатна система БГС 2005, зона 35

№ Х (m) Y (m)

1. 4609206 405716

2. 4609206 405766

3. 4609185 405855

4. 4609015 405964

5. 4608933 406233

6. 4608882 406293

7. 4608832 406293

8. 4608834 406073

9. 4608594 406071

10. 4608226 405789

11. 4608227 405699

12. 4608476 405750

13. 4608576 405781

14. 4608716 405792

15. 4608846 405743

16. 4608947 405684

17. 4609137 405655
5351

НАЦИОНАЛНА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-100 
от 8 септември 2021 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4 
от Закона за здравното осигуряване във връзка с 
чл. 4 от Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите 
за определяне на заболяванията, за чието домашно 
лечение Националната здравноосигурителна каса 
заплаща напълно или частично лекарствени про-
дукти, медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели и Решение № 629 на 
Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удъл-
жаване срока на обявената с Решение № 325 на 
Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена 
с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 
2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 
25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския 
съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Минис-
терския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на 
Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение 
№ 673 на Министерския съвет от 25 септември 
2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 
25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министер-
ския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на 
Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение 
№ 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. 
и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 
юли 2021 г. извънредна епидемична обстановка 
на територията на Република България, свързана 
с епидемичното разпространение на COVID-19 
и съществуващата непосредствена опасност за 
живота и здравето на гражданите, Надзорният 
съвет реши:

1. В Списъка на заболяванията, за чието до-
машно лечение на територията на страната НЗОК 
заплаща напълно или частично лекарствени про-
дукти, медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели (утвърден с Решение 
№ РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г., доп. и изм. с Ре-
шение № РД-НС-04-9 от 26.01.2018 г., доп. и изм. 
с Решение № РД-НС-04-18 от 11.03.2019 г., доп. и 
изм. с Решение № РД-НС-04-113 от 23 ноември 
2020 г. на Надзорния съвет на НЗОК), се правят 
следните допълнения:

1.1. След ред
„

Наличие на транс-
плантирани органи 
и тъкани

Z94.8
Наличие на други 
трансплантирани 
органи и тъкани

“
се създава ред:

„

Кодове за специални 
цели, Спешна употреба 
на U07

U07.1 COVID-19, иден-
тифициран вирус

“.
1.2. В част „Забележки“ се създава т. 7:
„7. За срока на обявено извънредно положе-

ние или обявена извънредна епидемична об-
становка поради епидемично разпространение 
на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за 
здравето – COVID-19, идентифициран вирус с 
МКБ код – U07.1, НЗОК заплаща лекарствени 
продукти за домашно лечение на територията на 
страната. За посоченото заболяване могат да се 
предписват еднократно лекарствени продукти за 
домашно лечение за един терапевтичен курс на 
задължително осигурено лице, за профилактика 
или предотвратяване на усложненията.“

2. Настоящото решение за допълване на Спи-
съка на заболяванията, за чието домашно лече-
ние на територията на страната НЗОК заплаща 
напълно или частично лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за специ-
ални медицински цели, влиза в сила от датата на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател на Надзорния съвет: 
Ал. Златанов
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МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

ЗАПОВЕД № РД-02-15-81 
от 1 септември 2021 г.

Във връзка с модернизацията на железо-
пътен участък София – Елин Пелин, част от 
проект „Модернизация на железопътна линия 
София – Пловдив“, е необходимо да бъде одоб-
рен подробен устройствен план за нова тягова 
електрическа подстанция. Железопътната линия 
София – Пловдив е обект с национално значение 
съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Минис-
терския съвет  и национален обект по смисъла 
на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона 
за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от За-
кона за железопътния транспорт като елемент 


