
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

10 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-106/10.10.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска 

помощ (БМП) увеличение на месечните стойности 

утвърдени по реда на Правилата по чл. 4 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. за дейностите извън 

Приложение 1, за заплащане м. октомври 2022 г.  

2. С утвърдените увеличения по т. 1 да се приложи реда 

на чл. 369, ал. 9 от Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020 -2022 г.  

3. Възлага на управителя на НЗОК да сведе към 

директорите на РЗОК настоящото решение за 

изпълнение. 

Обобщена информация по РЗОК за стойността на 

сумите по реда на Механизма по чл. 369 от НРД за 

МД 2020-2022 за всеки отделен изпълнител на БМП 

към 30.09.2022 г.  

След 30 септември 2022 г. (след заплащане на 

дейност м. август 2022 г.), предвид текущото 

изпълнение на средствата за здравноосигурителни 

плащания за БМП, Надзорният съвет на НЗОК 

прилага реда на чл. 15 от Правилата, според който 

взема решение за коригиране на стойностите на 

разходите на РЗОК и на изпълнителите на БМП, в 

съответствие с параметрите на национално ниво на 

изпълнението на здравноосигурителните плащания за 

БМП, след прилагане на чл. 369, ал. 9 от НРД, според 

който „надвишението над месечната стойност се 

компенсира от формираната икономия и се посочва с 

положителен знак, като се отразява в приложение № 2 

на индивидуалния договор на съответния изпълнител 

на БМП през м. октомври 2022 г.“. 

2. № РД-НС-04-107/10.10.2022 г. 

1. Утвърждава месечни и индикативни стойности за 

дейностите в болничната медицинска помощ (БМП) за 

периода на заплащане м. октомври – м. декември 2022 г. 

(дейност м. септември - м. ноември 2022 г.), в 

приложение към настоящото решение. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

С решение № РД-НС-04-99 от 28.09.2022 г. 

Надзорният съвет на НЗОК утвърди общи стойности 

по РЗОК за дейностите (КП, КПр и АПр) в БМП по 

Приложение 1 и извън Приложение 1 от Правилата по 

чл.4 от ЗБНЗОК 2022 г., за периода на заплащане м. 

октомври – м. декември 2022 г. (дейност м. септември 



 

директорите на РЗОК утвърдените по т. 1 от настоящото 

решение стойности да се отразят в Приложение 2 към 

сключените индивидуални договори на изпълнителите на 

БМП, съгласно т. 1 от настоящото решение. 

- м. ноември 2022 г.)., в размер на 774 209 730 лв. в 

национален мащаб, съобразно обнародвания в ДВ,  

бр.72 от 9 септември 2022 г. „Договор № РД-НС-01-4-

14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските 

дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски 

съюз за 2020 - 2022 г.“, в който са увеличени 

дейностите по КП, КПр и АПр, закупувани от НЗОК 

по чл. 338г, чл.339б и чл.340б - в рамките на 

средствата за здравноосигурителни плащания за БМП 

по ЗБНЗОК 2022 г. 

В изпълнение на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "а" от 

ЗБНЗОК 2022 г., според която "Директорите на 

РЗОК предлагат на Надзорния съвет на НЗОК чрез 

управителя на НЗОК стойностите на разходите по 

изпълнители на болнична медицинска помощ, 

разпределена по месеци" за дейностите в БМП (КП, 

АПр и КПр)  по Приложение 1 и извън Приложение 1 

от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК 2022г. на основание 

сключените  индивидуални договори с изпълнителите 

на БМП се представят  обобщените предложения от 

директорите на 28 РЗОК  в страната на Надзорния 

съвет на НЗОК за утвърждаване на месечни и 

индикативни стойности за периода на заплащане м. 

октомври – м. декември 2022 г. (дейност м. септември 

- м. ноември 2022 г.). 

3. № РД-НС-04-108/10.10.2022 г. 

1. Да се допълни „Спецификацията с определени и 

групирани медицински изделия“ утвърдена с решение на 

Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-85/17.08.2022 г., 

като в Раздел А „Медицински изделия прилагани в 

 



 

извънболничната помощ“ се добавя нова група 

медицински изделия: „Иглички за инжектиране на 

инсулин с инсулинови писалки“. 

2. Да се предвиди в проекта на Закон за бюджета на 

НЗОК за 2023 г. допълнителна сума в частта за 

медицински изделия по т. 1 от настоящото решение, 

която да покрие разходите за добавената група при разчет 

от 65 000 ЗОЛ на конвенционална инсулинова терапия с 

по 100 бр. иглички годишно и 38 000 ЗОЛ на 

интензифицирана инсулинова терапия с по 200 бр. 

иглички годишно. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

процедура по договаряне съгласно т. 1 от настоящото 

решение.  

 

 

Информация за текущо изпълнение към 30.09.2022 г. на бюджетните средства за здравноосигурителни плащания и Резерв и 

прогнози за очакваното изпълнение към 31.12.2022 г. 

Приетите в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2022 г. (обн. ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.), средства за здравноосигурителни 

плащания са в общ размер на 5 732 071,1 хил. лв. Приетите средства в Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са в 

размер на 177 429,5 хил. лв. С решение № РД-НС-04-99 от 28.09.2022 г. Надзорният съвет на НЗОК е увеличил с 6 000 хил. лв. средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за сметка на средства от Резерв, с което годишния план на средствата за 

здравноосигурителни плащания възлизат на 5 738 071,1 хил. лв.  

След увеличаването с 6 000 хил. лв. на средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за сметка на 

средства от Резерв (с решение № РД-НС-04-99 от 28.09.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК), оставащите средства в Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи, възлизат на 171 429,5 хил. лв. 

Отчетените здравноосигурителни плащания към 31.08.2022 г. (вкл. трансфер към ведомствените болници) са в размер от 3 616 267,2 

хил. лв. Очакваните плащания през м.09.2022 г., включващи отложени плащания от м.08.2022 г. и заявената стойност за заплащане на 

дейност м.август 2022 г., възлизат на 492 351,5 хил. лв. Очакваното изпълнение към 30.09.2022 г. на здравноосигурителните плащания 



 

възлиза общо на 4 108 618,8 хил. лв., което представлява 71,6% от годишния план на средствата. Средномесечната стойност на 

здравноосигурителните плащания към 30.09.2022 г. е в размер на 456 513,2 хил. лв.  

Прогнозата за плащанията в периода м . 10 – 12.2022 г. по видове здравноосигурителни плащания е съобразена с изпълнението към 

30.09.2022 г. и отразената обичайно отчитана през предходните години месечна вариация на плащанията, както и извършените през м. 

декември 2021 г. плащания за отчетни периоди със срок на плащане през 2022 г.  

От здравноосигурителните плащания, при които се прогнозират оставащи средства се формира стойност от около 118 млн. лв. 

Очакваната необходимост от допълнителни средства се прогнозира при следните редове на здравноосигурителните плащания: 

- ред 1.1.3.2. – здравноосигурителните плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – очаквана необходимост от допълнителни средства в размер на около 15,5 млн. лв.; 

- ред 1.1.3.3. – здравноосигурителните плащания за дентална помощ – очаквана необходимост от допълнителни средства в размер на 9,5 

млн. лв.; 

- ред 1.1.3.5.2. – здравноосигурителните плащания за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната – очаквана необходимост от допълнителни средства в размер на 1.6 млн. лв. 

- ред 1.1.3.5.4. – здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени 

продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, 

включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които 

НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – очаквана необходимост от допълнителни средства в размер на 5 млн. 

лв. 

Общата прогнозна стойност на очаквана необходимост от допълнителни средства е в размер на около 31,6 млн. лв. 

В прогнозата за очакваното изпълнение към 31.12.2022 г. очакваният общ остатък на средства от годишния план възлиза на 

около 86,4  млн. лв. 

Възможните действия по отношение осигуряване на необходими допълнителни средства за здравноосигурителни плащания, при 

които се очертава към настоящия момент недостиг на средства са регламентирани, както следва: 

Съгласно чл. 115, ал. 1 от Закона за публичните финанси: „Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса по 

предложение на управителя на Националната здравноосигурителна каса може да одобрява компенсирани промени между показателите 

за разходите и предоставените трансфери за осигуряване на здравноосигурителни плащания.“ 

Предложения за увеличаване на конкретни здравноосигурителни плащания ще бъдат внесени за разглеждане от Надзорния 

съвет на НЗОК в края на бюджетната година при формиране на реална необходимост от допълнителни средства за извършване на 

дължимите здравноосигурителни плащания. 



 

Компенсираните промени между различните редове на здравноосигурителните плащания е необходимо да бъдат съобразени със 

следните условия: 

Съгласно § 1, ал. 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2022 г.: „В случай че при анализа на текущото изпълнение към 30 септември 2022 г. на 

здравноосигурителните плащания за медицински и за дентални дейности се установи очаквано неизпълнение на предвидените разходи към 

31 декември 2022 г. на средствата за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2, след осигуряване на 

финансирането по § 9 оставащите средства може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности по 

същите редове при условия и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния съвет на Българския лекарски съюз, 

съответно от Българския зъболекарски съюз.“ 

Съгласно чл. 13б, ал. 1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. „Надзорният съвет на НЗОК 

може да одобрява компенсирани промени между средствата за здравноосигурителните плащания за медицински дейности, посочени в чл. 

12б, ал. 1 (средствата за ПИМП, СИМП, МДД и БМП), след становище на УС на БЛС в едноседмичен срок от уведомяването.“. 

 

 


