
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

30 АВГУСТ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-88/30.08.2022 г. 

1. Приема за информация текущия анализ на 

изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ към 

31.07.2022 г. и очаквано изпълнение към 31.08.2022 г. по 

реда на чл. 105г и чл. 121 от Националния рамков договор 

за денталните дейности за 2020 – 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз 

текущия анализ по т. 1. 

В изпълнение на договореното в чл. 105г и чл. 121 

от Националния рамков договор за денталните 

дейности за 2020 – 2022 г., представителите на БЗС и 

НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират 

изпълнението на бюджета за годината в частта на 

здравноосигурителните плащания за денталните 

дейности. 

Приетите със ЗБНЗОК за 2022 г. средства за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ 

са в размер на 239 709.8 хил. лв. Отчетените към 

31.07.2022 г. здравноосигурителни плащания за 

дентална помощ (за дентални дейности, оказани на 

ЗОЛ в периода м. декември 2021 г. – м. юни 2022 г.) 

са в размер на 153 774.4 хил. лв. или 64.2% от 

бюджетните средства за дентална помощ. 

Очакваното изпълнение на бюджета за дентална 

помощ към 31 август 2022 г. надхвърля с 1.8 на сто 

утвърдените средства по бюджета за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ, 

което е под 17.5 на сто от предвидените за осемте 

месеца в ЗБНЗОК за 2022 г. средства за 

здравноосигурителни плащания за дентална помощ, 

което не дава основание НЗОК и БЗС да извършват 

корекция в цените на денталните дейности, по реда на 

чл. 121 от Националния рамков договор за денталните 



 

дейности за 2020 – 2022 г. 

2. № РД-НС-04-89/30.08.2022 г. 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, 

Правила за изменение и допълнение на Правила за 

условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г., приети с решение на 

Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-32 от 21.03.2022 

г. и допълнени с решение № РД-НС-04-44 от 14.04.2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК материалите внасяни 

за разглеждане в Надзорния съвет да бъдат придружени с 

аналитична обосновка и анализ от съответното 

структурно звено в ЦУ на НЗОК. 

Констатира се, че създадената с чл. 7, ал. 5 от 

Правилата комисия е неефективна и дублира 

функциите на структурните звена в ЦУ на НЗОК. С 

цел аргументираност при взимането на решенията от 

Надзорния съвет се възложи на управителя на НЗОК 

материалите внасяни за разглеждане в Надзорния 

съвет да бъдат придружени с аналитична обосновка и 

анализ от съответното структурно звено в ЦУ на 

НЗОК. 

3. № РД-НС-04-90/30.08.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

- Благоевград между МБАЛ „Благоевград“ АД, СБАЛО 

„Св.Мина“ ЕООД, МБАЛ „Ив. Скендеров“ ЕООД, СБР 

„Петрич“ ЕООД, МБАЛ „Разлог“ ЕООД, МБАЛ 

„Югозападна болница“ ООД и СБР „НК филиал 

Сандански“ ЕАД за дейностите извън Приложение 1 от 

Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 

г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директора на РЗОК - Благоевград, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилата по чл. 4 от 

ЗБНЗОК за 2022 г., директорите на РЗОК могат в 

рамките на определените стойности за съответната 

РЗОК да предлагат мотивирани предложения за 

компенсирани промени между утвърдените стойности 

по изпълнители на БМП при наличие на структурни и 

организационни промени в дейността им. Съгласно 

чл. 12, ал. 2 от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК за 2022 

г., мотивираните предложения от директорите на 

РЗОК се разглеждат и утвърждават от Надзорния 

съвет на НЗОК. 

Директорът на РЗОК - Благоевград предлага 

компенсирани промени на месечни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ, извън 

приложение 1 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 

2022 г. по договорите с МБАЛ „Благоевград“ АД, 

СБАЛО „Св.Мина“ ЕООД, МБАЛ „Ив.Скендеров“ 

ЕООД, СБР „Петрич“ ЕООД, МБАЛ „Разлог“ ЕООД, 



 

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и СБР „НК 

филиал Сандански“ ЕАД. 

4. № РД-НС-04-91/30.08.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

- Враца между СОБАЛ „Ралчовски Враца“ ЕООД, гр. 

Враца, СБПЛРВБ Мездра ЕООД, гр. Мездра и МБАЛ 

„Христо Ботев“ АД, гр. Враца. за дейностите извън 

Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директора на РЗОК - Враца, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилата по чл. 4 от 

ЗБНЗОК за 2022 г., директорите на РЗОК могат в 

рамките на определените стойности за съответната 

РЗОК да предлагат мотивирани предложения за 

компенсирани промени между утвърдените стойности 

по изпълнители на БМП при наличие на структурни и 

организационни промени в дейността им. Съгласно 

чл. 12, ал. 2 от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК за 2022 

г., мотивираните предложения от директорите на 

РЗОК се разглеждат и утвърждават от Надзорния 

съвет на НЗОК. 

Директорът на РЗОК - Враца предлага 

компенсирани промени на месечни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ, извън 

приложение 1 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 

2022 г. по договорите със СОБАЛ „Ралчовски Враца“ 

ЕООД, гр. Враца, СБПЛРВБ Мездра ЕООД, гр. 

Мездра и МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца 

5. № РД-НС-04-92/30.08.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

- Перник между МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. 

Перник и „СБПЛР” ЕООД, гр. Перник за дейностите 

извън Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директора на РЗОК - Перник, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилата по чл. 4 от 

ЗБНЗОК за 2022 г., директорите на РЗОК могат в 

рамките на определените стойности за съответната 

РЗОК да предлагат мотивирани предложения за 

компенсирани промени между утвърдените стойности 

по изпълнители на БМП при наличие на структурни и 

организационни промени в дейността им. Съгласно 

чл. 12, ал. 2 от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК за 2022 

г., мотивираните предложения от директорите на 

РЗОК се разглеждат и утвърждават от Надзорния 

съвет на НЗОК. 



 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  
Директорът на РЗОК - Перник предлага 

компенсирани промени на месечни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ, извън 

приложение 1 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 

2022 г. по договорите с МБАЛ „Рахила Ангелова“ 

АД, гр. Перник и „СБПЛР ” ЕООД, гр. Перник. 

6. № РД-НС-04-93/30.08.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК 

и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа 

между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център 

за данни на НЗОК“, с прогнозна стойност от 200 000,00 

лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител за срок от 36 (тридесет и шест) 

месеца.  

В предмета на поръчката се включва изграждане и 

поддръжка за срока на договора на единна 

комуникационна среда, която да осигури 

информационна свързаност между всички 

подразделения/структури на НЗОК на територията на 

страната, независимо от тяхното разположение и ще 

предостави гарантиран достъп до Интернет в НЗОК. 

Източник на финансиране е бюджетът за 

административни разходи на НЗОК. 

Срокът за изпълнение е 36 месеца от датата на 

пускане в експлоатация на услугите във всички 

обекти на НЗОК. 

Поръчката ще бъде възложена въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, определена по 

критерия „най-ниска цена”. 

Във връзка с предстоящото изтичане срока на 

договор № РД-14-235/19.11.2019 г., с предмет: 

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на 

Националната здравноосигурителна каса, изграждане 

на виртуална частна мрежа между 28 Районни 

здравноосигурителни каси, 68 офиса и Централно 

управление на НЗОК, и доставка и пускане в 

експлоатация на 2 броя опорни маршрутизатори“, е 

необходимо обявяване на обществена поръчка с 



 

предмет: „Осигуряване на достъп до интернет за 

нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на 

виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, 

ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“, за 

продължаване ползването от НЗОК на интернет 

услуги за следващ период от 36 месеца. 

7. № РД-НС-04-94/30.08.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 20 

(двадесет) броя фабрично нови леки автомобили за 

нуждите на НЗОК”, с прогнозна стойност от 550 000,00 

лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител за срок от 5 (пет) години.  

Източник на финансиране е Инвестиционна 

програма на НЗОК. Срокът за доставка е до 180 

календарни дни. Гаранционен срок - минимум 5 (пет) 

години или пробег не по - малко от 100 000 км. 

Поръчката ще бъде възложена въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, определена по 

критерия „най-ниска цена”. 

В системата на НЗОК се ползват общо 79 броя 

служебни автомобили, от които 14 са произведени 

1999 г., 1 е произведен 2000 г. и 5 са произведени 

2005 г., като посочените 20 превозни средства са 

значително амортизирани и подмяната им е 

наложителна. Последната покупка на нови 

автомобили за нуждите на НЗОК е извършена 2016 г., 

когато са придобити общо 25 автомобила и до 

настоящия момент от НЗОК не са закупувани нови 

автомобили.  

Основното предназначение на служебните 

автомобили на НЗОК е за транспортиране на екипите 

извършващи контролна дейност, която е и основната 

дейност на НЗОК. Използването на амортизирани 

автомобили създава предпоставки за аварии, водещи 

до затруднения при превозване на проверяващите 

екипи на НЗОК, както и риск за живота и здравето на 

служителите. С оглед на гореизложеното, с цел 



 

оптимизиране на контролната дейност на НЗОК и 

предотвратяване на рискови ситуации е налице 

необходимост от закупуване на нови леки 

автомобили, за подмяна на амортизираните 20 броя. 

8. № РД-НС-04-95/30.08.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на 

комуникационно оборудване в НЗОК”, с прогнозна 

стойност от 916 666,67 лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител за срок от 43 месеца. 

Предметът на поръчката обхваща следните 

основни дейности: 

1.1. Доставка, монтаж, конфигурация и пускане в 

експлоатация на 28 бр. маршрутизатори тип 1, 71 бр. 

– маршрутизатори тип 2 и 1 бр. защитна стена от 

следващо поколение (Next-Generation Firewall) и 

осигуряване на гаранционна хардуерна и софтуерна 

поддръжка. 

1.2. Доставка и внедряване на софтуер за 

автоматично наблюдение на мрежата и осигуряване 

на гаранционната му поддръжка. 

1.3. Удължаване на софтуерната и хардуерна 

поддръжка на 2 бр. опорни маршрутизатора ASR 

1001-X и 2 бр. защитни стени ASA 5525-X 

Източник на финансиране е Инвестиционна 

програма на НЗОК и бюджет за административни 

разходи. 

Срокът за доставка на комуникационното 

оборудване е до 150 работни дни. Гаранционен срок 

на доставеното оборудване – 36 месеца от датата на 

инсталация. Сроковете за продължаване поддръжката 

на наличното комуникационно оборудване са 

посочени в документацията на поръчката. 

Поръчката ще бъде възложена въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, определена по 



 

критерия „най-ниска цена”. 

Налице е необходимост от подмяна на морално 

остаряло комуникационно оборудване в ЦУ на НЗОК, 

РЗОК и офисите им. Към момента НЗОК разполага с 

2 бр. маршрутизатори Cisco ASR 1001-Х и 2 бр. 

защитни стени ASA 5525-Х. В РЗОК и офисите има 

инсталирани два типа Cisco маршрутизатори - C871 и 

C2901, които са с изтекъл жизнен цикъл, като 

маршрутизаторите C2901 са с обявена от 

производителя крайна дата на поддръжка – 31.12.2022 

г., а маршрутизаторите C871 са с обявена от 

производителя крайна дата на поддръжка – 31.12.2017 

г. Във връзка с горното е необходимо подновяване на 

софтуерната и хардуерната поддръжка на 

оборудването на НЗОК, и цялостна подмяна на 

съществуващите маршрутизатори в РЗОК и 

локалните офиси с актуални модели на 

производителя. Задължително е осигуряването на 

конфигурационна и хардуерна съвместимости със 

съществуващо комуникационно оборудване, като 

същевременно се запазват или подобряват текущите 

топология, настройки и конфигурации.  

Целта на възлагане на поръчката е да се осигури 

изграждане на единна комуникационна среда, чрез 

доставка на ново комуникационно оборудване, 

защитна стена и софтуер за автоматично наблюдение 

на мрежата, с осигурена гаранционна поддръжка и 

удължаване на поддръжката на налично 

комуникационно оборудване в НЗОК. 

 


