
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

08 НОЕМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-110/08.11.2022 г. 

1. Приема за информация текущото изпълнение към 

30.09.2022 г. и очакваното изпълнение към 31.12.2022 г. 

на бюджета на НЗОК и изпълнението към 30.09.2022 г. на 

договорените обеми, съгласно чл. 177б, ал. 2 и чл. 341, ал. 

2 от Националния рамков договор (НРД) за медицинските 

дейности за 2020-2022 г. и чл. 105г, ал. 4 от НРД за 

денталните дейности за 2020 - 2022 г.   

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз 

приложената към отчета по т. 1 информация за 

изпълнението към 30.09.2022 г. на договорените обеми и 

на здравноосигурителните плащания за медицинска 

помощ, съгласно чл. 177б, ал. 2 и чл. 341, ал. 2 от НРД за 

медицинските дейности за 2020 - 2022 г.  

3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз 

приложената към отчета по т. 1 информация за 

изпълнението към 30.09.2022 г. на договорените обеми и 

на здравноосигурителните плащания за дентална помощ, 

съгласно чл. 105г, ал. 4 от НРД за денталните дейности за 

2020 - 2022 г.  

4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата 

за здравноосигурителни плащания за лекарствени 

продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели за домашно лечение на 

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното 

осигуряване, чл. 3, ал. 4 и чл. 4, ал. 5 от Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

за 2022 г., чл. 177б, ал. 2 и чл. 341, ал. 2 от 

Националния рамков договор за медицинските 

дейности за 2020 – 2022 г. и чл. 105г, ал. 4 от 

Националния рамков договор за денталните дейности 

за 2020 – 2022 г., Надзорният съвет на НЗОК разгледа 

текущото изпълнение към 30.09.2022 г. и очакваното 

изпълнение към 31.12.2022 г. на бюджета на НЗОК и 

изпълнението на договорените в Националните 

рамкови договори обеми медицински и дентални 

дейности. 

Годишният план на приходи и трансфери - всичко 

за 2022 г. възлиза на 6 368 млн. лв. Общият размер на 

получените в НЗОК приходи и трансфери - всичко 

към 30.09.2022 г. възлиза на 4 709 млн. лв., което 

представлява 74% спрямо заложените в годишен план 

за 2022 г. средства. Спрямо същия период на 2021 г. 

се отчита ръст с 407 млн. лв. или с 9,5%. 

Съгласно Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) 

за 2022 г. бюджетът на НЗОК е заложен с 

балансирано бюджетно салдо, в тази връзка 

годишният план на разходи и трансфери - всичко за 

2022 г. възлиза на 6 368 млн. лв. Извършените към 



 

територията на страната, за лекарствени продукти за 

лечение на злокачествени заболявания и лекарствени 

продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и 

спешни оперативни и инвазивни интервенции при 

пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и 

прилагани в условията на болничната медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги, както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.3.5.

Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията 

на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни 

и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в 

пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в 

условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги:

1 800 000

1.1.3.5.2.
в т.ч. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 

домашно лечение на територията на страната 
1 800 000

№ по ред Намаление

1.1.3.5.

Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията 

на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни 

и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в 

пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в 

условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги:

1 800 000

1.1.3.5.1.

в т.ч. за заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани лекарствени 

продукти за домашно лечение на територията на страната, чието ниво на заплащане 

е 100 на сто

1 800 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

5. Приема вътрешно-компенсирани промени, както 

следва:  

5.1. в средствата за плащания от трансфери от 

Министерство на здравеопазването по ал. 1, ред 3 от 

ЗБНЗОК за 2022 г.: 

30.09.2022 г. разходи и трансфери - всичко са в 

размер на 4 460 млн. лв. или 70% от заложените в 

годишен план за 2022 г. средства. Спрямо същия 

период на 2021 г. се отчита ръст с 411 млн. лв. или с 

10%. В рамките на годишния план на разходи и 

трансфери - всичко за 2022 г.: 

Годишният план на средствата за 

здравноосигурителни плащания е в размер на 

5 738 млн. лв. Към 30.09.2022 г. са изплатени 4 111 

млн. лв. или 72% от годишния план.  

Годишният план на средствата за плащания от 

трансфери от Министерство на здравеопазването е в 

размер на 359 млн. лв. Към 30.09.2022 г. са изплатени 

288 млн. лв. или 80% от годишния план.  

Годишният план на средствата за Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи, е 

в размер на 171 млн. лв.  

Текущото положително бюджетно салдо към 

30.09.2022 г. е в размер на 249 млн. лв. 

Очаквана необходимост от допълнителни средства 

към 31.12.2022 г. се прогнозира при следните редове 

на здравноосигурителните плащания: 

- ред 1.1.3.2. – специализирана извънболнична 

медицинска помощ (включително за комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – в размер 

на 15 млн. лв.; 

- ред 1.1.3.3. – дентална помощ – в размер на 10 

млн. лв.; 

- ред 1.1.3.5.2. – медицински изделия и диетични 



 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 851 000

1.1.4.2.
дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за 

здравето
851 000

№ по ред Намаление

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 851 000

1.1.4.3. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 851 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

5.2. в средствата за получени трансфери от 

Министерство на здравеопазването: 

в лева

№ по ред Увеличение

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 851 000

3.2.
Дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за 

здравето
851 000

№ по ред Намаление

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 851 000

3.3. Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 851 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

6. Приема, в приложение към настоящото решение, 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 

7. 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. 

храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната – в размер на 2 

млн. лв. 

- ред 1.1.3.5.4. – лекарствени продукти за лечение 

на злокачествени заболявания и лекарствени 

продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и 

спешни оперативни и инвазивни интервенции при 

пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и 

прилагани в условията на болнична медицинска 

помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказваните медицински услуги – в размер на 5 млн. 

лв. 

Общата прогнозна стойност на очаквана 

необходимост от допълнителни средства е в размер на 

32 млн. лв. 

Възможните действия по отношение осигуряване 

на необходими допълнителни средства за 

здравноосигурителни плащания са регламентирани в: 

- чл. 116 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) – 

със средства от Резерв;  

- § 1, ал. 1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2022 г. от 

преизпълнение на приходите от здравноосигурителни 

вноски и неданъчни приходи, което на база получена 

прогноза от Национална агенция за приходите се 

очаква в размер на 20 млн. лв.  

- чл. 115 от ЗПФ – чрез компенсирани промени 

между показателите за разходите и предоставените 

трансфери. 



 

Предложения за увеличаване на конкретни 

здравноосигурителни плащания и основанията за тях, 

ще бъдат внесени за разглеждане от Надзорния съвет 

на НЗОК в края на бюджетната година при 

формиране на реална необходимост от допълнителни 

средства за извършване на дължимите 

здравноосигурителни плащания. 

По останалите редове на здравноосигурителните 

плащания се прогнозира очакван  остатък на средства 

с обща прогнозна стойност от 118 млн. лв., като 

Надзорният съвет на НЗОК следва да съобрази 

възможните решения по отношение на оставащите 

средства с регламентираните условия в: 

- § 1, ал. 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2022 г. - в случай 

на очаквано неизпълнение на предвидените разходи 

към 31 декември 2022 г. на средствата за 

здравноосигурителни плащания за медицинска 

помощ, оставащите средства може да се използват за 

плащания само за медицинските дейности по същите 

редове при условия и по ред, определени от 

Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния съвет 

на Българския лекарски съюз. 

- чл. 5, ал. 6 от ЗБНЗОК за 2022 г. - неусвоените 

средства по реда на чл. 5, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2022 г. 

се използват по реда на чл. 106 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

(след одобрение на Министерски съвет). 

На база на текущото изпълнение към 30.09.2022 г. 

и за осигуряване на средства за предстоящи 

плащания, Надзорният съвет на НЗОК прие 



 

вътрешно-компенсирани промени в средствата за: 

- здравноосигурителни плащания изпълнени 

електронни предписания и за медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, за 

домашно лечение на територията на страната; 

- други здравноосигурителни плащания; 

- плащания от трансфери от Министерство на 

здравеопазването по §2, ал. 1 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 

Във връзка с приетите вътрешно-компенсирани 

промени и приетите стойности на дейностите в 

болничната медицинска помощ (БМП) по месеци и по 

изпълнители на БМП за периода на заплащане м.10 – 

12.2022 г., Надзорният съвет на НОК утвърди 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 

Надзорният съвет на НЗОК възложи на 

Управителя на НЗОК да изпрати на Управителните 

съвети на Българския лекарски съюз и на Българския 

зъболекарски съюз информацията за изпълнението 

към 30.09.2022 г. на договорените в съответния 

Национален рамков договор обеми медицински и 

дентални и на съответните здравноосигурителните 

плащания.  



 

 

2. № РД-НС-04-111/08.11.2022 г. 

1. Приема полученото от Българския лекарски съюз 

предложение с вх. № НС-06-00-23 от 18.10.2022 г. 

„цените на медико-диагностичните изследвания по чл. 

176в от Националния рамков договор за медицинските 

дейности за 2020 - 2022 г. да бъдат увеличени с 

осемнадесет на сто, считано от 01.09.2022 г.“. 

2. Приема цените на дейностите в болничната 

медицинска помощ по чл. 338г, чл. 339б и чл. 340б от 

Националния рамков договор за медицинските дейности 

за 2020 - 2022 г. да бъдат увеличени с осем на сто, 

считано от 01.09.2022 г. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз покана 

за стартиране на преговори по реда на чл. 53, ал. 2 от 

Закона за здравното осигуряване.  

 



 

 

3. № РД-НС-04-112/08.11.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

Сливен между САГБАЛ „ЕВА“ ЕООД, гр. Сливен и 

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен за 

дейностите извън Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директора на РЗОК - Сливен, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилата по чл. 4 от 

ЗБНЗОК за 2022 г., директорите на РЗОК могат в 

рамките на определените стойности за съответната 

РЗОК да предлагат мотивирани предложения за 

компенсирани промени между утвърдените стойности 

по изпълнители на БМП при наличие на структурни и 

организационни промени в дейността им. Съгласно 

чл. 12, ал. 2 от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК за 2022 

г., мотивираните предложения от директорите на 

РЗОК се разглеждат и утвърждават от Надзорния 

съвет на НЗОК. 

Директорът на РЗОК - Сливен предлага 

компенсирани промени на месечни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ, извън 

приложение 1 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 

г. по договорите със САГБАЛ „ЕВА“ ЕООД, гр. Сливен 

и МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен.  

Директорът на РЗОК – Враца предлага 

компенсирани промени на месечни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ, извън 

приложение 1 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 

2022 г. по договорите с МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. 

Враца и СБПЛРВБ МЕЗДРА ЕООД. 

4. № РД-НС-04-113/08.11.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

- Враца между МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца и 

СБПЛРВБ МЕЗДРА ЕООД за дейностите извън 

Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директора на РЗОК - Враца, утвърдените по т. 1 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ.  



 

 

5. № РД-НС-04-114/08.11.2022 г. 

1. Увеличава определения по Спецификацията обем на 

група 14.1.1 Транскатетърни клапни протези (ТКП) за 

аортна позиция с антифосфолипидно покритие – 

балонразгъващи се, за медицинското изделие 

Транскатетърна сърдечна клапа Myval, НЗОК код 

C14140010000010 с 25 броя. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи 

допълнително споразумение с „РСР“ ЕООД по договор № 

РД-14МИ-42/07.03.2022 г. за завишаване обема на 

медицинското изделие Транскатетърна сърдечна клапа 

Myval, НЗОК код C14140010000010 с 25 броя. 

В НЗОК е постъпило искане от търговец на едро с 

медицински изделия „РСР“ ЕООД за увеличаване на 

обема по сключения от него договор за доставка и 

заплащане на медицински изделия № РД-14МИ-

42/07.03.2022 г.  

Завишението на обема по договора надхвърля 

обема, приет от Надзорния съвет в спецификацията за 

цялата група и в тази връзка Надзорният съвет взе 

решение за увеличаване на обема на група 14.1.1 

Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна 

позиция с антифосфолипидно покритие – 

балонразгъващи се – за завишаване с 25 броя 

медицински изделия Транскатетърна сърдечна клапа 

Myval, НЗОК код C14140010000010, на единична 

стойност от 35 000,00 лв., или на обща стойност 875 

000,00 лв.  

Поисканото от „РСР“ ЕООД завишение с 25 

(двадесет и пет) броя за медицински изделия от група 

14.1.1 надхвърля прогнозния обем от общо 32 

(тридесет и два) броя за 12-месечен период, 

определен в Спецификацията с Решение № РД-НС-

04-98/31.08.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК. 

Надвишението за групата се установява, като към 

26.09.2022 г. в системата на НЗОК са отчетени за 

заплащане общо 39 (тридесет и девет) броя.  

Средномесечното потребление на медицински 

изделия от група 14.1.1, съгласно месечните отчети в 

информационната система, възлиза на около 6 

изделия месечно и следователно заявеното ново 

количество е съобразено и гарантира на 110% 



 

очакваното потребление на тези изделия за оставащия 

период на действие на настоящия списък.  

При надвишаване на обема по Спецификация на 

група 14.1.1, то в действие влиза Механизъм за 

гарантиране на бюджета на НЗОК, при който НЗОК 

ще заплаща по-ниски от договорените стойности 

медицински изделия, включени в конкретната група. 

6. № РД-НС-04-115/08.11.2022 г. 

1. Приема изменение и допълнение в Правила за 

провеждане на конкурс за заемане на длъжността 

„директор на РЗОК“, приети с решение № РД-НС-04-

65/24.07.2019 г., изменени с решение № РД-НС-04-

46/13.05.202 г., както следва: 

„чл. 4. Директор на районна здравноосигурителна каса 

може да бъде лице, което отговаря на следните 

минимални изисквания за заемане на длъжността 

съгласно класификатора на длъжностите в 

администрацията: 

1. образователна степен – магистър; 

2. Професионален опит 6 (шест) години, от които три 

години стаж по специалността в областта на 

управлението на здравеопазването, банковото, 

застрахователното или осигурителното дело“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да публикува на 

интернет страницата на НЗОК изменението по т. 1. 

Промяната в Правилата за провеждане на конкурс 

за заемане на длъжността „директор на РЗОК“ се 

налага във връзка с Постановление № 230 от 1 август 

2022 г. за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет, обн. ДВ, бр. 62 от 

05.08.2022 г. 



 

 

7. № РД-НС-04-116/08.11.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа 

енергия и координатор на балансираща група за ниско 

напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – 

София област“, с прогнозна стойност от 466 666,67 лв. без 

ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител за срок от 1 (една) година или 

до достигане на прогнозната стойност по т. 1.  

Изпълнението на поръчката включва 

извършването на следните основни дейности:   

Изготвяне на всички необходими документи за 

регистрация на обектите на Възложителя на 

свободния пазар на електроенергия и извършване 

пълната процедура по тяхната регистрация.  

Включване на Възложителя като непряк член на 

балансиращата група на Изпълнителя съгласно 

“Правилата за търговия с електрическа енергия“ 

(ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за  

регистрация и участие. 

Енергиен мониторинг, прогнозиране 

потреблението на електрическа енергия на 

Възложителя и съставяне на почасови графици на 

потребление. Известяване (регистриране) на 

почасовите графици в MMS на ЕСО както и 

извършване на всички необходими дейности, 

свързани с участието на Възложителя на свободния 

пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и 

ПИКЕЕ; 

Доставка на необходимите количества нетна 

активна електрическа енергия на ниско напрежение, 

с възможни отклонения в положителна или 

отрицателна посока. 

Източник на финансиране: бюджет за 

административни разходи на НЗОК. 

Срок на договора: 12 /дванадесет/ месеца, считано 

от потвърждаване на първия график за доставка на 



 

нетна активна електрическа енергия или до достигане 

на прогнозната стойност на поръчката в зависимост, 

кое от двете събития настъпи по-рано. 

Критерий за възлагане: поръчката ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия „най-ниска цена”. 

Обосновка. 

Съгласно Закона за енергетиката и въведената с 

него Директива (ЕО) 72/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г., относно 

общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия за осъществяване на процеса по смяна 

на доставчик на електрическа енергия, в системата на 

НЗОК следва се провеждат обществени поръчки за 

доставката на нетни количества активна електрическа 

енергия и избор на координатор на стандартна 

балансираща група съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енергия и Правила за измерване на 

количеството електрическа енергия. 

Към настоящия момент доставката на 

електрическа енергия за обектите на ЦУ на НЗОК, 

СЗОК и РЗОК – София област се извършва съгласно 

договор, сключен  след проведена в 2021 г. открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Във връзка с предстоящото изтичане срока на 

действащия договор и с оглед спазване приложимото 

законодателство е необходимо обявяването на 

обществената поръчка. 

 


