
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

18 МАРТ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-27/18.03.2022 г. 

1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК, за 2022 г., за 

лекарствените продукти, заплащани напълно или 

частично от НЗОК.  

2. Механизмът по т. 1 влиза в сила от 01.04.2022 г. 

3. Механизмът по т. 1 е приет съобразно средствата за 

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

определени в Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 

04.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.). 

4. След приемане на Механизма по т. 1 да бъде приета 

Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ 

предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, за 

2022 г. 

5. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, след приемане на 

Механизма по т. 1, управителят на НЗОК следва да го 

обнародва в „Държавен вестник“. 

6. След 1 септември 2022 г. Надзорният съвет може да 

вземе решение при необходимост за разпределяне на 

средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3. „Резерв, включително за 

непредвидени и неотложни разходи“ от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. съответстващ на дела на 

разходите за лекарствени продукти за завишение на 

условните бюджети за всяка основна група лекарствени 

продукти. 

2. № РД-НС-04-28/18.03.2022 г. 

1. Приема Методика за прилагане на Механизма, 

гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 

НЗОК, за 2022 г., за лекарствените продукти, заплащани 

напълно или частично от НЗОК 

2. Методиката по т. 1 влиза в сила от 01.01.2022 г. 

3. Методиката по т. 1 е приета в съответствие с 

разпоредбите на Механизма, гарантиращ предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК, за 2022 г., приет с 

решение № РД-НС-04-27/18.03.2022 г. на Надзорния 

съвет на НЗОК. 

4. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, след приемане на 

Методиката по т. 1, управителят на НЗОК следва да я 

обнародва в „Държавен вестник“. 



 

 

3. № РД-НС-04-29/18.03.2022 г. 

1. Приема Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска 

помощ и на медико-диагностични дейности за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка. 

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да 

съгласува с Председателя на Управителния съвет на 

Българския лекарски съюз Методиката по т. 1. 

4. № РД-НС-04-30/18.03.2022 г. 

1. Приема Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на дентална помощ 

за работа при неблагоприятни условия по повод на 

обявена епидемична обстановка. 

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да 

съгласува с Председателя на Управителния съвет на 

Българския зъболекарски съюз Методиката по т. 1. 

5. № РД-НС-04-31/18.03.2022 г. 

Приема „Правила за условията и реда за заплащане на 

средства на изпълнителите на болнична медицинска 

помощ за допълнителни трудови възнаграждения на 

персонала за срока на обявена извънредна епидемична 

обстановка поради епидемично разпространение на 

заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“. 
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