
      

  

Списък 

на заболявания за 2019 г. на провоимащите болни  за изплащане на действително 

извършени пътни разходи, съгласно  чл. 82, ал. 2, т. 9 от Закона за здравето и чл. 21 

от Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. 
 
1.  Пациенти с бъбречна трансплантация: 

- средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година  след 
операцията; 

- средна честота на пътуванията - 4 пъти годишно след първата година 
 

2.  Пациенти с чернодробна трансплантация 
- средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след 

операцията; 
- средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година 

 
3.   Пациенти със сърдечна трансплантация 

-  средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след 
операцията; 

- средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година 
 
4.   Пациенти с трансплантация на бял дроб 

-   средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след 
операцията; 

- средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година 
 
5.   Пациенти с аорто-коронарен байпас 

-  средна честота на пътуванията - 3 пъти годишно само за първата година след 
операцията. 

 
6.  Пациенти с клапно протезиране 

-  средна честота на пътуванията - 3 пъти годишно само за първата година след 
операцията; 

 
7.  Пациенти с вродени имунодефицитни състояния 

- средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно – постоянно 
 

Правоимащите болни следва да представят в сектор „Здравеопазване, жилищна политика, 
спорт и социални дейности“ /ЗЖПССД/, следните документи за изплащане на 
действително извършени транспортни разходи: 
1. Медицински документ, който удостоверява извършен преглед в съответното лечебно 

заведение извън град Перник; 
2. Разходооправдателни документи, удостоверяващи извършеното пътуване: 

- с автобус и влак: билети за двете посоки /отиване и връщане; 
- с личен автомобил: талон на автомобила, касов бон за зареденото гориво 

3. Удостоверение за банкова сметка, по която да бъдат преведени действително 
извършените пътни разходи 
 

Приема на документи се извършва от отдел „ЗЖПССД“ всяка сряда от 8.30. ч. до 12.00 ч. 
и от 13.00 ч. до 17.00 ч., до края на календарната година. 
 
За допълнителна информация на тел. 076/684-238 /Отдел „ЗЖПССД“/  
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