
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

22 ЮЛИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-76/22.07.2022 г. 

1. Приема за информация текущото изпълнение към 

30.06.2022 г. на бюджета на НЗОК и изпълнението към 

30.06.2022 г. на договорените обеми, съгласно чл. 177б, 

ал. 2 и чл. 341, ал. 2 от Националния рамков договор 

(НРД) за медицинските дейности за 2020-2022 г. и чл. 

105г, ал. 4 и чл. 121, ал. 3 от НРД за денталните дейности 

за 2020 - 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз 

приложената към отчета по т. 1 информация за 

изпълнението към 30.06.2022 г. на договорените обеми и 

на здравноосигурителните плащания за медицинска 

помощ, съгласно чл. 177б, ал. 2 и чл. 341, ал. 2 от НРД за 

медицинските дейности за 2020 - 2022 г.  

3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз 

приложената към отчета по т. 1 информация за 

изпълнението към 30.06.2022 г. на договорените обеми и 

на здравноосигурителните плащания за дентална помощ, 

съгласно чл. 105г, ал. 4 и чл. 121, ал. 3 от НРД за 

денталните дейности за 2020 - 2022 г.  

4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата 

за плащания от трансфери от Министерство на 

здравеопазването по ал. 1, ред 3 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. и съответно в средствата за получени 

трансфери от Министерство на здравеопазването, както 

следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 1 200 000

3.1.
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 

82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 
1 200 000

№ по ред Намаление

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 1 200 000

3.3. Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 1 200 000

Показатели по бюджета на НЗОК за 2022 г.

 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.4.
Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по 

ал. 1, ред 3, за:
1 200 000

1.1.4.1.
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 

82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 
1 200 000

№ по ред Намаление

1.1.4.
Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по 

ал. 1, ред 3, за:
1 200 000

1.1.4.3. Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 1 200 000

Показатели по бюджета на НЗОК за 2022 г.

 

5. Приема, в приложение към настоящото решение, 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 



 

6. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди 

разпределението на средствата по бюджетните сметки на 

ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., съгласно настоящото 

решение. 

2. № РД-НС-04-77/22.07.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

месечни стойности за дейностите извън Приложение 1 от 

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

г., разпределени по месеци на разходите на „Медицински 

център д-р Стайков“ ЕООД, гр. Бургас за периода м. 

август - м. декември 2022 г. 

2. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

индикативни стойности за дейностите по Приложение 1 

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

2022 г., разпределени по месеци на разходите на 

„Диализен център Хипократ“ ЕООД, гр. Варна за периода 

м. август - м. декември 2022 г. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми 

директорите на РЗОК – Бургас и РЗОК - Варна за 

утвърдените стойности, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото 

решение. 

3. № РД-НС-04-78/22.07.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

– Добрич между СБР ТУЗЛАТА ЕООД и МБАЛ ДОБРИЧ 

АД 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 - Добрич, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

4. № РД-НС-04-79/22.07.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

- Хасково между СБАЛО Хасково ЕООД, МБАЛ 

„Свиленград“ ЕООД и МБАЛ „Света Екатерина“ ЕООД 

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 - Хасково, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

5. № РД-НС-04-80/22.07.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечни индикативни 

стойности за лекарствени продукти, които НЗОК заплаща 

извън стойността на оказваните медицински услуги на 

РЗОК – Стара Загора между МБАЛ – МК „Свети Иван 

Рилски“ ЕООД, КОЦ Стара Загора ЕООД и УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 



 

директора на РЗОК – Стара Загора,  утвърдените по т. 1 

от настоящото решение стойности, да се отразят в 

сключените договори на МБАЛ – МК „Свети Иван 

Рилски“ ЕООД, КОЦ Стара Загора ЕООД и УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович“ АД.  

6. № РД-НС-04-81/22.07.2022 г. 

1. Актуализира определените с решение № РД-НС-04-

39/28.03.2022 г. годишни бюджети и условни бюджети на 

всяка една основна група лекарствени продукти за второ, 

трето и четвърто тримесечие на 2022 г., както следва: 

 (в лева) 

Основ-

на 

група 

лекарст

-вени 

продук-

ти (ЛП) 

Актуали-

зиран 

годишен 

бюджет за 

прилагане 

на Меха-

низъм, 

гаранти-

ращ 

предвиди-

мост и 

устойчи-

вост на 

бюджета на 

НЗОК за 

2022 г 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

първо 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

второ 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

трето 

тримесечие 

на 2022 г.. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

четвърто 

тримесечие 

на 2022 г.   

Средст-

ва за 

ЛП 

основна 

група А 

523 789 800 126 000 000 132 596 600 132 596 600 132 596 600 

Средст-

ва за 

ЛП 

основна 

група Б 

303 100 000 76 704 185 75 465 272 75 465 272 75 465 271 

Средст-

ва за 

ЛП 

основна 

група В 

632 583 600 145 500 000 162 361 200 162 361 200 162 361 200 

2. Приетите по т. 1 бюджети по основни групи 

лекарствени продукти се използват за прилагане на 

Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствени продукти, 

заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, 

приет с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-

04-27/18.03.2022 г. 

7. № РД-НС-04-82/22.07.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на процедура 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски 

услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с 

офисите им, с включени две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга; 

Обособена позиция № 2: Куриерски услуги”, с обща 

прогнозна стойност от 500 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи 

договори с определените изпълнители по обособените 

позиции. 



 

 

8. № РД-НС-04-83/22.07.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване и периодична доставка на 

здравноосигурителни книжки за НЗОК”, с прогнозна 

стойност от 1 440 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител. 

 

 

 


