
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

10 ФЕВРУАРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-17/10.02.2022 г. 

1. Констатира, че съгласно чл. 54, ал. 8 от Закона за 

здравното осигуряване, когато Националният рамков 

договор за медицинските дейности, и анексите към него 

не бъдат приети при условията, по реда и в сроковете, 

определени в Закона за здравното осигуряване, се 

прилагат действащите до момента Национален рамков 

договор за медицинските дейности и анексите към него. 

2. До приемане от Народното събрание на Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. за периода на дейност от 

1.01.2022 г. за дейностите в пакети ПИМП, СИМП, 

СМДИ, ВСМДИ и БП (КП, АПр и КПр), гарантирани от 

бюджета на НЗОК по подписаните Договори за 

изменение и допълнение на Националния рамков договор 

за медицинските дейности 2020 – 2022 г. №№ РД-НС-01-

4-7/30.12.2020 г.; РД-НС-01-4-8/15.01.2021 г.; РД-НС-01-

4-9/22.02.2021 г.; РД-НС-01-4-10/01.04.2021 г.; РД-НС-01-

4-11/09.09.2021 г.; РД-НС-01-4-12/04.11.2021 г. се 

определят цени, равни на договорените в тях, а месечните 

обеми са равни на 1/12 от договорените в същите. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме 

необходимите действия в изпълнение на т. 2 от 

настоящото решение. 

2. № РД-НС-04-18/10.02.2022 г. 

1. Констатира, че съгласно чл. 54, ал. 8 от Закона за 

здравното осигуряване, когато Националният рамков 

договор за денталните дейности, и анексите към него не 

бъдат приети при условията, по реда и в сроковете, 

определени в Закона за здравното осигуряване, се 

прилагат действащите до момента Национален рамков 

договор за денталните дейности и анексите към него. 

2. До приемане от Народното събрание на Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. за периода на дейност от 

1.01.2022 г. за дейностите в извънболничната дентална 

помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определени като пакет 

дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, по 

подписаният Договор за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за денталните дейности 

2020 – 2022 г. №№ РД-НС-01-3-4/23.12.2020 г. се 

определят цени, равни на договорените в него, а 

месечните обеми са равни на 1/12 от договорените в 

същия. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме 

необходимите действия в изпълнение на т. 2 от 

настоящото решение. 

 


