
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

03 ФЕВРУАРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-8/03.02.2022 г. 

1. Приема актуализирана Методика за определяне на 

размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители 

на медицинска помощ, на дентална 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 БЛС 

и Председателя на Управителния съвет на БЗС 

Методиката по т. 1. 

2. № РД-НС-04-9/03.02.2022 г. 

1. Утвърждава заключителен протокол № РД-13-710 от 

14.12.2021 г., с приложение № 1 към него, изготвен от 

комисия, назначена със заповед № РД-18-171/06.10.2021 

г. 

2. Утвърждава стойността, до която НЗОК ще заплаща за 

всяка група/подгрупа/група по технически изисквания 

медицински изделия през 2022 г., посочена в приложение 

№ 1 към протокол № РД-13-710 от 14.12.2021 г., както 

следва: 

Раздел А - Стойност, която ще бъде заплащана за всяка 

група медицински изделия в извънболничната помощ (по 

чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „а“ от Наредба № 7 от 31 март 

2021 г.). 

Раздел Б - Стойност, която ще бъде заплащана за всяка 

група медицински изделия на лечебните заведения за 

болнична медицинска помощ (по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква 

„б“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 г.). 

Раздел В - Стойност на медицински изделия по групи 

по технически изисквания, която ще бъде заплащана от 

НЗОК напълно на производителите/търговците на едро с 

медицински изделия (по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“ от 

Наредба № 7 от 31 март 2021 г.). 

Приложение: 

Раздел А - Стойност, заплащана от НЗОК за всяка 

група медицински изделия в извънболничната помощ. 

Раздел Б - Стойност, заплащана от НЗОК за всяка 

група медицински изделия на лечебните заведения за 

болнична медицинска помощ. 

Раздел В – Стойност на медицински изделия по групи 

по технически изисквания, заплащана от НЗОК напълно 

на производителите/търговците на едро с медицински 

изделия. 



 

3. № РД-НС-04-10/03.02.2022 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-04-11/03.02.2022 г. 

Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на 

кистозна фиброза /муковисцидоза/ в извънболничната 

помощ“. 

5. № РД-НС-04-12/03.02.2022 г. 

1. Разрешава обявяване на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници 

и багаж, организиране на хотелско настаняване и 

осигуряване на медицински застраховки за нуждите на 

НЗОК“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с класирания на първо място участник, с прогнозна 

стойност до 300 000,00 лв. без ДДС и срок на договора – 

една година. 

6. № РД-НС-04-13/03.02.2022 г. 

1. Разрешава откриване на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Поддържане на придобитото право на ползване 

(софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на 

Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за 

съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“, с 

прогнозна стойност на поръчката до 2 500 000.00 лв. без 

ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с класирания на първо място участник, със срок на 

договора до 31.03.2025 г. 

7. № РД-НС-04-14/03.02.2022 г. 

1. Разрешава обявяването на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, 

профилактика и снабдяване с резервни части и 

консумативи за копирни апарати в ЦУ на НЗОК и 28-те 

РЗОК“ със срок една година и прогнозна стойност до 

179 200.00 лв. без ДДС.  

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител. 

8. № РД-НС-04-15/03.02.2022 г. 

1. Разрешава откриване на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Абонаментно техническо 



 

поддържане на програмен продукт за счетоводство 

„ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания 

„BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с прогнозна 

стойност до 149 520,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с поканения участник за срок от една година. 

9. № РД-НС-04-16/03.02.2022 г. 

1. Прекратява изпълнението на процедура по определяне 

на стойността на заплащането на групите помощни 

средства, приспособления, съоръжения и медицински 

изделия (ПСПСМИ) по реда на Наредба № 7/31.03.2021 

г., стартирала с Покана с дата 30.11.2021 г. 

2. Обявява провеждането на нова процедура по 

определяне на стойността на заплащането на групите 

помощни средства, приспособления, съоръжения и 

медицински изделия (ПСПСМИ) по реда на Наредба № 

7/31.03.2021 г., съгласно утвърдената спецификация за 

ПСПСМИ, с решение № РД-НС-04-135/16.11.2021 г. на 

Надзорния съвет на НЗОК. 

 


