
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

14 АПРИЛ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-42/14.04.2022 г. 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, 

месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. 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-04-43/14.04.2022 г. 

1. Приема Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на болнична 

медицинска помощ за работа при неблагоприятни 

условия след отмяна на извънредната епидемична 

обстановка. 

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да 

съгласува с Председателя на Управителния съвет на 

Българския лекарски съюз Методиката по т. 1. 

3. № РД-НС-04-44/14.04.2022 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 № РД-НС-04-32 от 21.03.2022 г. 

(Правилата). 

2. Утвърждава общи стойности на РЗОК за м. май 2022 г. 

за дейностите в болничната медицинска помощ (БМП), в 

приложения към настоящото решение. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да предложат разпределение на 

утвърдените им по т. 2 стойности за дейностите в БМП, 

съгласно изменението в Правилата по т. 1 за месец на 

заплащане май 2022 г. по изпълнители на БМП, съгласно 

сключените им договори. 

4. № РД-НС-04-45/14.04.2022 г. 

1. Утвърждава индикативни стойности за медицински 

изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща 

извън стойността на оказаните медицински услуги, за 

заплащане през м. май 2022 г. (дейност м. март 2022 г.), 

по РЗОК и по изпълнители на БМП, в приложения към 

настоящото решение. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да уведомят изпълнителите на БМП 

за утвърдените по т. 1 индикативни стойности и да 

предприемат необходимите действия за изпълнение на 

настоящото решение. 

 


