
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

09 МАРТ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-23/09.03.2022 г. 

1. Приема разпределението на кредитите между 

елементите на Единната бюджетна класификация в 

бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи 

от 01.01.2022 г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Обекти 

Инвестици

онна 

програма 

на НЗОК за 

2022 г.  

(в лева с 

ДДС) 

  
Обща стойност на капиталови 

разходи 
5 000 000 

I. 
§ 51-00 "Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи" 
214 900 

II. 
§  52-00 "Придобиване на 

дълготрайни материални активи" 
3 945 100 

 1. 
§§  52-01 "Придобиване на 

компютри и хардуер"  
2 692 000 

 2. §§  52-02 "Придобиване на сгради"  263 000 

 3. 
§§ 52-03 "Придобиване на друго 

оборудване машини и 

съоръжения" 

280 100 

 4. 
§§  52-04 "Придобиване на 

транспортни средства"  
710 000 

III. 
§ 53-00 " Придобиване на 

нематериални дълготрайни 

активи“ 

840 000 

 1. 
§§ 53-01 "Придобиване на 

програмни продукти и лицензи за 

програмни продукти“ 

840 000 

2. Одобрява в Приложение № 1 към настоящото Решение 

списък на обектите и позициите по параграфи и 

подпараграфи от т. 1 в Инвестиционната програма на 

НЗОК за 2022 г. 

3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава 

вътрешни компенсирани промени до 100 000 лв. (сто 

хиляди лева) в параграфите по т. 1 от настоящото 

решение и между тях, в рамките на утвърдените средства 

за придобиване на нефинансови активи по бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 



 

 

2. № РД-НС-04-24/09.03.2022 г. 

Отменя свое решение № РД-НС-04-10 от 03.02.2022 г. 

за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г. 

за медицинските изделия, заплащани напълно в 

условията на болничната медицинска помощ, както и на 

Методика за прилагането му. 

3. № РД-НС-04-25/09.03.2022 г. 

1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и 

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

медицинските изделия, заплащани напълно в условията 

на болничната медицинска помощ, приложение към 

настоящото решение. 

2. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ 

предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, 

приложим за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани 

напълно в условията на болничната медицинска помощ. 

4. № РД-НС-04-26/09.03.2022 г. 

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на 

лечение при 5q спинална мускулна атрофия в 

извънболничната помощ“, 

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на 

лечение при наследствена фамилна амилоидоза с 

невропатия в извънболничната помощ“. 

 

 


