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НА ВНИМАНИЕТО НА  

производители/ търговци на едро с медицински изделия 
 

 

 

І. Уведомяваме участниците в процедурата, заявили групи медицински изделия по 

чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“ (за изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, 

заплащани напълно на производители/търговци на едро с медицински изделия) от 

Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 

стойността, до която се заплащат, за следното:  

Във връзка с предстоящото подписване на договорите с производители/търговци 

на едро с медицински изделия и съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 5 от Наредба № 7 

от 31 март 2021 г. по чл. 30а от ЗМИ, следва да се представят следните документи: 

1. Подписан и подпечатан от представляващия заявителя договор в два 

екземпляра, съгласно публикувания на интернет-страницата на НЗОК нов образец 

(Приложение 7 - Договор с търговците на едро, 2021 г. – нов, 19.03.2021 г.).  

2. Подписано от представляващия заявителя Приложение № 1 към договора в два 

екземпляра.  

На всеки заявител ще бъде изпратен екземпляр на договор и Приложение №1 към 

него по електронен път на посочените имейл адреси за кореспонденция. 

 

Подписаните договори, заедно с приложението следва да се предадат на 

служители от отдел „Договаряне на медицински изделия и диетични храни“, находящ 

се в сградата на ул. „Любата“ № 15.  

 

ІІ. Съгласно договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора предоставя 

на НЗОК безусловна банкова гаранция в размер на 1 % от общата стойност, получена 

от стойностите на прогнозния обем/брой МИ – предмет на договора, посочени в 

Приложение № 1. Същата служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

 

Документите по т.І и т.ІІ следва да се подадат в срок от 3 работни дни от 

публикуване на настоящото съобщение.  

 

За допълнителна информация, следва да изпращате Вашите запитвания на e-mail: 

izdelia@nhif.bg.   

http://www.nhif.bg/

