
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

23 НОЕМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-119/23.11.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

- Благоевград между МБАЛ „Благоевград“ АД, МБАЛ 

„Югозападна болница“ ООД и СБАЛО „Свети Мина“ 

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 - Благоевград, 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 - Благоевград 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 „Благоевград“ АД, 

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и СБАЛО „Свети 

Мина“ ЕООД. 

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 „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. 

Нова Загора. 

2. № РД-НС-04-120/23.11.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК 

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

МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора 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.  



 

3. № РД-НС-04-121/23.11.2022 г. 

1. Разрешава сключването на ново допълнително 

споразумение за оказване на болнична медицинска 

помощ по клинични пътеки, извършване на амбулаторни 

процедури и клинични процедури съобразно разрешените 

на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД със Заповед № РД-01-

466/28.09.2022 г. на министъра на здравеопазването нови 

медицински дейности по медицински специалности 

„Пневмология и фтизиатрия“, „Детска пневмология и 

фтизиатрия“, „Гръдна хирургия“, „Анестезиология и 

интензивно лечение“, „Обща и клинична патология“, 

„Микробиология“. 

Сключването на допълнително споразумение е с цел 

недопускане блокиране на дейността на УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски” ЕАД, което е универсален правоприемник 

на МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, с оглед осигуряване 

правата на пациентите и предвид значимостта и 

медицинската целесъобразност на осъществявания 

диагностично-лечебен процес.   

2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директора 

на РЗОК – София-град за настоящото решение и 

предприемане на действия по компетентност.  

 

 

 


