
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-122/14.12.2022 г. 

Приема за информация текущото изпълнение към 

30.11.2022 г. и очаквано изпълнение към 31.12.2022 г. на 

бюджета на НЗОК за 2022 г. 

 

2. № РД-НС-04-123/14.12.2022 г. 

1. Средства в общ размер от 27 232 043 лева, получени от 

преизпълнението на приходите, съгласно информацията 

от Националната агенция по приходите и средствата в 

повече от неданъчни приходи от заложените в годишен 

план средства по бюджета на НЗОК за 2022 г. в размер на 

20 408 393 лв. и Постановление на Министерски съвет № 

412 от 08.12.2022 г. за одобрен допълнителен трансфер по 

бюджета на НЗОК за 2022 г. в размер на 6 823 650 лв. за 

заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с 

предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 

6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното 

осигуряване, да се ползват като източник на 

допълнителни средства за извършване на 

здравноосигурителни плащания, както следва: 

 

 



 

в лева

№ по ред Увеличение

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 27 232 043

1. Здравноосигурителни приходи 24 319 389

1.1. Здравноосигурителни вноски 17 495 739

1.2. Трансфери за здравно осигуряване 6 823 650

2. Неданъчни приходи 2 912 654

№ по ред Увеличение

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 27 232 043

1. РАЗХОДИ 27 232 043

1.1. Текущи разходи 27 232 043

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 27 232 043

1.1.3.1. Първична извънболнична медицинска помощ 2 674 607

1.1.3.2.
Специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
2 796 075

1.1.3.3. Дентална помощ 1 762 745

1.1.3.7.1. Болнична медицинска помощ 19 998 616

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

2. Средствата по ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.7.1 да бъдат 

използвани за заплащане на изпълнителите на 

медицинска помощ по правилата, разписани в „Условия и 

ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. и чл. 12б, ал. 4 на НРД за медицински 

дейности за 2020-2022, определени от Надзорния съвет 

на НЗОК и Управителния съвет на Български лекарски 

съюз с № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г.“.   

3. Средствата по ред 1.1.3.3. да бъдат използвани за 

авансово заплащане на изпълнителите на дентална 

помощ. 

4. Средствата се изплащат еднократно за 2022 г. и не се 

включват в разпределението на месечните стойности на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ по реда 

на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 

2022 г. 

5. Възлага на управителя на НЗОК да приложи правилата 

на чл. 4, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

като предложи на Надзорния съвет за утвърждаване 



 

разпределението на средствата по т. 2.  

6. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

сключването на допълнителни споразумения за 

средствата по т. 2 с изпълнителите на медицинска помощ. 

3. № РД-НС-04-124/14.12.2022 г. 

1. Приема разпределение на средства от „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“ към 

средствата за здравноосигурителни плащания за 

осигуряване на необходимите бюджетни средства за 

извършване на дължимите през м.12.2022 г. плащания 

към договорните партньори за дейност м. ноември 2022 

г.: 

в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 47 196 237

1.1. Текущи разходи 47 196 237

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 47 196 237

1.1.3.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска 

помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
19 087 585

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 12 955 172

1.1.3.6.

здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги

1 153 480

1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания 14 000 000

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID -19 

за здравноосигурени лица

14 000 000

1.1.3.8.1.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност
14 000 000

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 47 196 237

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 47 196 237

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

2. 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 

територията на страната, за лекарствени продукти за 

лечение на злокачествени заболявания и лекарствени 

На основание на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за 

здравното осигуряване и чл. 115, и чл. 116 от Закона 

за публичните финанси, Надзорният съвет на НЗОК 

прие компенсирани промени по показателите на 

бюджета на НЗОК с отчетен остатък и недостиг на 

средства за извършване на дължимите плащания през 

м. декември 2022 г.: 

1. Увеличаване със средства от „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“ 

в общ размер от 47 196 хил. лв. лв. на средствата за 

здравноосигурителни плащания с отчетен недостиг на 

средства: 

- Специализирана извънболнична медицинска 

помощ (включително за комплексно диспансерно 

(амбулаторно) наблюдение) – 19 088 хил. лв. 

- Дентална помощ – 12 955 хил. лв. 

- Медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги – 1 153 

хил. лв. 

- Медицинска помощ, оказана в съответствие с 

правилата за координация на системите за социална 

сигурност – 14 000 хил. лв. 

2. Вътрешно-компенсирани промени за 

оставащите средства, с цел осигуряване на 



 

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:

1 375 644

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 
1 342 068

1.1.3.5.3. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната 33 576

1.1.3.5.3.1.
в т.ч.за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, 

назначени с протокол, за които се извърша експертиза 
33 576

№ 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:

1 375 644

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

1 375 644

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата 

за други здравноосигурителни плащания, както следва: 

необходимите бюджетни средства за извършване на 

дължимите плащания и за прилагане на ПМС № 

412/08.12.2022 г., в средствата за: 

- 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; 

- други здравноосигурителни плащания; 

- получени трансфери от Министерство на 

здравеопазването и съответно за плащания от 

трансфери на Министерство на здравеопазването. 



 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.3.8. Други здравноосигурителни плащания 7 027 000

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID -19 

за здравноосигурени лица

7 027 000

1.1.3.8.1.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност
7 027 000

№ по ред Намаление

1.1.3.8. Други здравноосигурителни плащания 7 027 000

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID -19 

за здравноосигурени лица

7 027 000

1.1.3.8.1.2.
в т.ч. здравноосигурителни плащания за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за 

здравноосигурени лица
7 027 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

 

4. Приема вътрешно-компенсирани промени, както 

следва: 

4.1. в средствата за получени трансфери от 

Министерство на здравеопазването: 

в лева

№ по ред Увеличение

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 1 292 024

3.1.
Лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 

Закона за здравето
207 301

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

здравето
1 084 723

№ по ред Намаление

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 1 292 024

3.5.
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с

увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
1 292 024

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

4.2. в средствата за плащания от трансфери от 

Министерство на здравеопазването по ал. 1, ред 3 от 

ЗБНЗОК за 2022 г.: 



 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 1 292 024

1.1.4.1.
лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 

Закона за здравето
207 301

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

здравето
1 084 723

№ по ред Намаление

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 1 292 024

1.1.4.5.
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с

увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
1 292 024

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

5. Приема компенсирани промени, в средствата за 

получени трансфери от Министерство на 

здравеопазването и средствата за плащания от трансфери 

от Министерство на здравеопазването: 

 5.1. съгласно чл. 1 от Постановление № 412 от 8 

декември 2022 година на Министерски съвет: 

в лева

№ по ред Увеличение

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 447 590

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 447 590

3.7.

Допълнителен трансфер от МЗ за заплащане на медицинската помощ на лицата с 

предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от 

Закона за здравното осигуряване, оказана до влизанетон сила на Закона а изменение 

и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.)

447 590

№ по ред Увеличение

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 447 590

1. РАЗХОДИ 447 590

1.1. Текущи разходи 447 590

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 447 590

1.1.4.7.

медицинската помощ на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 

39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, оказана до 

влизанетон сила на Закона а изменение и допълнение на Закона за здравното 

осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.)

447 590

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

 5.2. съгласно § 1, т. 2 от заключителни разпоредби 

на Постановление № 412 от 8 декември 2022 година на 

Министерски съвет: 



 

в лева

№ по ред Намаление

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 026 674

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 5 026 674

3.6.

Допълнителен трансфер от МЗ по чл.15а, ал.1 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г., и за преодоляване на последиците

5 026 674

№ по ред Намаление

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 026 674

1. РАЗХОДИ 5 026 674

1.1. Текущи разходи 5 026 674

1.1.5.

Плащания от трансфер от  Министерството на здравеопазването на изпълнителите 

на медицинска помощ, за персонала пряко ангажиран с дейности по време на 

извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на 

COVID -19, съгласно чл. 15а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., и за преодоляване на последиците: 

5 026 674

1.1.5.1.
 субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за осъществяване 

на болнична помощ 
5 026 674

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

 

4. № РД-НС-04-125/14.12.2022 г. 

1. Увеличава средствата за здравноосигурителни 

плащания 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 болнична медицинска помощ, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказваните медицински 

услуги, със 17 114 220 лв. от средствата за Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи, 

както следва: 

На основание на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за 

здравното осигуряване, чл. 116 от Закона за 

публичните финанси и чл. 2, ал. 7 от „Механизъм, 

гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета 

на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, 

заплащани напълно или частично от бюджета на 

НЗОК“, приет от Надзорния съвет на НЗОК с решение 

№ РД-НС-04-27/18.03.2022 г., Надзорният съвет на 

НЗОК прие решение за увеличаване на средствата за 

здравноосигурителни плащания 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 

болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща 

извън стойността на оказваните медицински услуги, 



 

в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 17 114 220

1.1. Текущи разходи 17 114 220

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 17 114 220

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:

17 114 220

1.1.3.5.4.

в т.ч. 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 болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказваните медицински услуги 

17 114 220

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 17 114 220

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 17 114 220

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

2. Актуализира определените с решение № РД-НС-04-

81/22.07.2022 г. годишен бюджет и условен бюджет за 

четвърто тримесечие на 2022 г. на основна група „В“ 

лекарствени продукти със стойността по т. 1, както 

следва: 

(в лева) 

Основна група лекарствени 

продукти

Актуализиран 

годишен бюджет 

за прилагане на 

Механизъм, 

гарантиращ 

предвидимост и 

устойчивост на 

бюджета на 

НЗОК за 2022

Условен 

бюджет за 

основната 

група за първо 

тримесечие 

2022 г.

Условен 

бюджет за 

основната 

група за второ 

тримесечие 

2022 г.

Условен 

бюджет за 

основната 

група за трето 

тримесечие 

2022 г.

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

четвърто 

тримесечие 

2022 г.

Средства за ЛП основна група А 523 789 800 126 000 000 132 596 600 132 596 600 132 596 600

Средства за ЛП основна група Б 303 100 000 76 704 185 75 465 272 75 465 272 75 465 271

Средства за ЛП основна група В 649 697 820 145 500 000 162 361 200 162 361 200 179 475 420
 

3. Приетите по т. 2 бюджети по основни групи 

лекарствени продукти се използват за прилагане на 

„Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, 

със 17 114 220 лв. от средствата за „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“. 

С решението се определя годишен бюджет за тази 

основна група лекарствени продукти в размер на 649 

697 820 лв. (на нивото на нетните разходи на НЗОК 

през 2021 г. за тези лекарствени продукти), формиран 

като сбор от приетите в Закона за бюджета на НЗОК 

за 2022 г. средства за здравноосигурителни плащания 

за тази група лекарствени продукти и допълнителните 

средства от Резерва. 



 

заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК“, 

приет с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-

04-27/18.03.2022 г. 

5. № РД-НС-04-126/14.12.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по 

РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, 

увеличение на месечните стойности, утвърдени по реда 

на правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 

2022 г. за дейностите извън Приложение 1 от същите 

правила, за заплащане през м. декември 2022 г. (за период 

на дейност м. септември – м. ноември 2022 г.). 

2. За извършване през м. декември 2022 г. на плащанията 

по т. 1 от настоящото решение увеличава средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска 

помощ с 38 490 954 лв. от средствата за Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи, 

както следва: 

 
в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 38 490 954

1.1. Текущи разходи 38 490 954

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 38 490 954

1.1.3.7.
Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с трансфер от 

централния бюджет по чл.5
38 490 954

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 38 490 954

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 38 490 954

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 38 490 954

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

3. Възлага на управителя на НЗОК да сведе към 

директорите на РЗОК настоящото решение за 

утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, 

като за изпълнение на т. 2 от настоящото решение, следва 

същите да се отразят в Приложение 2 към сключените 

Съгласно § 6, ал. 6 от ПЗР на НРД МД 2020-2022, 

който гласи „Всички промени по ал. 4 и 5 се 

утвърждават от НС на НЗОК през месец декември 

2022 г. в рамките на утвърдените параметри на 

разходите по ЗБНЗОК за 2022 г.“, се утвърждават 

компенсирани промени на месечните стойности за м. 

декември 2022 г., по изпълнители на болнична 

медицинска помощ и РЗОК за осигуряване на 

средствата за закупуване на дейностите в БМП в 

периода от 01.09.2022 г. до 30.11.2022 г. през м. 

декември 2022 г.  

С писмо с изх. № 20-00-373 от 06.12.2022 г. е 

изискана информация от директорите на 28 РЗОК в 

страната за формираната стойност по Механизма по 

чл. 369 от Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020 – 2022 г. (НРД) за 

периода на извършване на дейността м. септември – 

м. ноември 2022 г., месеци на заплащане м. октомври 

– м. декември 2022 г. С решение № РД-НС-04-

107/10.10.2022г. Надзорният съвет на НЗОК е 

утвърдил месечни стойности за периода  м. септември 

– м. ноември 2022 г., месеци на заплащане м. 

октомври – м. декември 2022 г., преди договорените с 

Управителния съвет на БЛС изменения на НРД за МД 

2020-2022, с които цените на КП, КПр и АПр са 

увеличени с 8% за периода 01.09.2022 г. до 31.12.2022 

г.  



 

индивидуални договори на изпълнителите на болнична 

медицинска помощ. 

По тази причина средствата в натрупване за 

периода м. септември – м. ноември 2022 г , които се 

изчисляват за доплащане на всеки конкретен 

изпълнител на БМП по сключения му договор, във 

връзка с осигуряване на средствата през м. декември 

2022 г. за закупуване на дейностите в БМП в периода 

от 01.09.2022 г. до 30.11.2022 г. представляват сума, 

формирана през м. декември 2022 г., по реда на 

Механизма по чл. 369 от НРД за МД 2020-2022. 

В тази връзка Надзорният съвет утвърди 

предложението за коригиране на месечните стойности 

по РЗОК и изпълнители на БМП за заплащане през м. 

декември 2022 г. на сумата по реда на Механизма по 

чл. 369 от НРД за МД 2020-2022 за всеки отделен 

изпълнител на БМП към 31.12.2022 г. Общата 

стойност на средствата се формира от увеличените 

цени с 8% и отчетените обеми дейност по КП/КПр и 

АПр в периода 01.09 - 30.11.2022 г. и е в размер на 51 

568 906 лв. 

За изпълнение на § 6, ал. 5 от ПЗР на НРД МД 

2020-2022 г. Надзорният съвет на НЗОК утвърди 

увеличение на месечните стойности за м. декември 

2022 г. (дейност м. ноември 2022 г.), определени по 

реда на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г., в рамките на утвърдените средства 

за здравноосигурителни плащания за дейностите в 

БМП, по ред 1.1.3.7.1 и необходимите средства в 

размер на 38 490 954 лева по ред 1.3 „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“ 

от ЗБНЗОК 2022 г.  



 

6. № РД-НС-04-127/14.12.2022 г. 

1. Приема разпределение на средства от „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“ към 

средствата за здравноосигурителни плащания, както 

следва: 

 

в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 68 628 089

1.1. Текущи разходи 68 628 089

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 68 628 089

1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 6 740 337

1.1.3.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска 

помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
7 046 452

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 4 442 333

1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с 

трансфер от централния бюджет по чл.5
50 398 967

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 50 398 967

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 68 628 089

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 68 628 089

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

2. Възлага на управителя на НЗОК, след изплащане на 

формираните отрицателни стойности по чл. 369, ал. 9 от 

Националния рамков договор за медицинските дейности 

за 2020 – 2022 г., включително утвърдените с решение № 

РД-НС-04-126/14.12.2022 г., да предложи за авансово 

заплащане на изпълнителите на медицинска и дентална 

помощ по сключените договори с НЗОК за извършената 

дейност през м. декември 2022 г., подлежаща на 

заплащане през м. януари 2023 г. на оставащите средства 

по съответните редове за здравноосигурителните 

плащания във връзка с решение № РД-НС-04-

123/14.12.2022 г. по ред и условия, утвърдени от 

Надзорния съвет на НЗОК. 

 



 

7. № РД-НС-04-128/14.12.2022 г. 

1. Утвърждава определените единични суми за всеки вид 

дейности за формиране на сумата за еднократно 

допълнително заплащане за всеки изпълнител на 

първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), 

съгласно т. ІІІ.3. от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г. (приложение 1). 

2. Утвърждава коефициента за доплащане за МДД (Kмдд) 

за формиране на сумата за еднократно допълнително 

заплащане за всеки изпълнител на медико-диагностична 

дейност (МДД), съгласно т. V.4. от Условия и ред № РД-

НС-01-4 от 28.11.2022 г. (приложение 1). 

3. Утвърждава средства на всяка РЗОК за извършване на 

еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на 

ПИМП и МДД, на основание чл. 15, ал. 1, т. 5а от ЗЗО и 

съгласно Условия и ред № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. 

(приложение 2). 

4. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да извършат еднократно 

допълнително заплащане на изпълнителите на 

извънболнична медицинска помощ по реда на раздел VІI 

от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. 

В изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., по 

„Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закон за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) и чл. 12б, ал. 4 на НРД 

за медицинските дейности за 2020-2022 г., 

определени от Надзорния съвет на НЗОК и от 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз“ № 

РД-НС-01-4/28.11.2022 г. през м. декември 2022 г. ще 

бъде извършено еднократно допълнително заплащане 

на изпълнителите на първична извънболнична 

медицинска помощ (ПИМП) в размер на 

15 303,7 хил.лв. и изпълнителите на медико-

диагностична дейност (МДД) в размер на 30 000 

хил.лв. 

Средствата са от формирания неразходван остатък 

от средствата по съответните редове за 

здравноосигурителните плащания по чл. 1, ал. 2 от 

ЗБНЗОК за 2022 г. 

За получаване на сумите за еднократно 

допълнително заплащане РЗОК сключват 

допълнителни споразумения към договорите с 

изпълнителите на ПИМП и на МДД. 

НЗОК не извършва еднократни допълнителни 

плащания и не дължи плащания към изпълнители на 

медицинска помощ, които не са спазили сроковете по 

раздел VII от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г. 



 

 

8. № РД-НС-04-129/14.12.2022 г. 

1. Приема разпределението на кредитите между 

елементите на Единната бюджетна класификация в 

бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи 

за 2022 г., както следва: 

№ Параграф/Подпараграф Стойност в 

лева с ДДС 

към 

09.11.2022г. 

Увеличение / 

Намаление 

в лева 

Стойност в 

лева с ДДС 

  Обща стойност на 

капиталови разходи 
5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

I. § 51-00 „Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални активи“ 

179 530,00 70 000,00 249 530,00 

II. § 52-00 „Придобиване на 

дълготрайни материални 

активи“ 

3 970 470,00 -239 017,00 3 731 453,00 

   §§ 52-01 „Придобиване на 

компютри и хардуер“  
2 692 000,00 -123 417,00 2 568 583,00 

   §§ 52-02 „Придобиване на 

сгради“  
263 000,00 -78 829,00 184 171,00 

   §§ 52-03 „Придобиване на 

друго оборудване машини 

и съоръжения“ 

320 990,40 -36 771,00 284 219,40 

   §§ 52-04 „Придобиване на 
транспортни средства“  

694 479,60 0,00 694 479,60 

III. § 53-00 „Придобиване на 

нематериални 

дълготрайни активи“ 

850 000,00 169 017,00 1 019 017,00 

   §§ 53-01 „Придобиване на 

програмни продукти и 

лицензи за програмни 
продукти“ 

850 000,00 169 017,00 1 019 017,00 

 

2. Одобрява в Приложение № 1 към настоящото Решение 

списък на обектите и позициите по параграфи и 

подпараграфи от т. 1 в актуализираната Инвестиционна 

програма на НЗОК за 2022 г. 

3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава 

С решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-

НС-04-23/09.03.2022г. е прието първоначално 

разпределение на кредитите на елементите на 

Единната бюджетна класификация в бюджета на 

НЗОК за придобиване на нефинансови активи, като 

със същото решение се дава право на управителя на 

НЗОК да утвърждава вътрешни компенсирани 

промени в Инвестиционната програма на НЗОК за 

2022 г. до 100 000 лева в параграфите и между тях. 

Поради възникнала необходимост през годината са 

извършени вътрешни компенсирани промени на обща 

стойност 97 290,40 лева.  

Във връзка с очакваното изпълнение на 

Инвестиционната програма на НЗОК за 2022 г. е 

необходимо да се извършат корекции между 

кредитите на елементите на Единната бюджетна 

класификация в бюджета на НЗОК за 2022 г. за 

придобиване на нефинансови активи. 

Във връзка с повишените инвестиционни разходи, 

за сметка на други такива, с оглед  динамиката на 

икономическите процеси и инфлацията, и с цел 

оптимизиране процесите по оперативното управление 

на инвестиционните разходи на НЗОК до края на 2022 

г. Надзорният съвет одобри увеличение на сумата от 

100 000 лева, до която Управителят на НЗОК има 

право да утвърждава вътрешни компенсирани 

промени в Инвестиционната програма на НЗОК за 

2022 г., на 150 000 лева. 



 

вътрешни компенсирани промени до 150 000 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. 

9. № РД-НС-04-130/14.12.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК 

и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа 

между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център 

за данни на НЗОК“, с прогнозна стойност от 200 000,00 

лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител за срок от 36 (тридесет и шест) 

месеца.  

С решение № РД-15-810/31.08.2022 г. на 

управителя на НЗОК е обявена открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на 

НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална 

частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК 

и Основен център за данни на НЗОК“. С решение № 

РД-15-1057/24.10.2022 г., обществената поръчка е 

прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

тъй като единственият участник е отстранен от 

участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй 

като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката. Тъй като необходимостта от провеждане 

на обществената поръчка не е отпаднала, е 

необходимо повторно обявяване на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на достъп до 

интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и 

поддържане на виртуална частна мрежа между 28 

РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за 

данни на НЗОК“, за продължаване ползването от 

НЗОК на интернет услуги за следващ период от 36 

месеца.  

Източник на финансиране: бюджет за 

административни разходи на НЗОК. 

Срок за изпълнение: 36 месеца от датата на 

пускане в експлоатация на услугите във всички 



 

обекти на НЗОК. 

Критерий за възлагане: поръчката ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната 

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

10. № РД-НС-04-131/14.12.2022 г. 

Възлага на управителя на НЗОК да закупи имот – 

сграда с идентификатор 67653.934.1350.3 по 

кадастралната карта и регистри на гр. Смолян, одобрени 

със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г., с последно 

изменение, засягащо сградата, от 13.10.2020 г. (стар 

идентификатор: 67653.934.185.6.), с адрес на сградата: гр. 

Смолян, п.к. 4700, бул. „България“ № 7, с 

предназначение: административна, делова сграда, 

състояща се от сутерен с площ 69,57 (шестдесет и девет 

цяло и петдесет и седем)кв.м., първи етаж с площ 73,12 

(седемдесет и три цяло и дванадесет)кв.м. и втори етаж с 

площ 88,66 (осемдесет и осем цяло и шестдесет и 

шест)кв.м. Общата площ на имота е 231,35 кв.м. 

Данъчната оценка на имота е 115 222,00 (сто и 

петнадесет хиляди двеста двадесет и два) лева, съгласно 

Удостоверение от Община Смолян с изх. № 

ДО003178/07.12.2022 г. за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 

от ДОПК. 

Съгласно т. 6. от Извлечение от Протокол от заседание 

на Управителния съвет на „Юробанк България“АД, 

продажната цена за гореописания имот е в размер на 

55 219,52 EUR (петдесет и пет хиляди двеста и 

деветнадесет евро и петдесет и два цента), равняващо се 

на 107 999,99 лева (сто и седем хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) по 

фиксирания валутен курс на българския лев към еврото 

От 2004 г. по силата на договори за наем РЗОК - 

Смолян ползва възмездно административна сграда,  

находяща се в гр. Смолян, бул. „България" № 7, кв. 

244, парцел IV, с общ покрив и топла връзка към 

основната сграда на районната каса. През годините 

районната каса стопанисва имота, като са направени 

редица подобрения на работната среда на 

служителите: изградени са СОТ, противопожарна и 

отоплителна инсталация, част от основната 

инсталация. Предвид намеренията на наемодателя 

„Юробанк България“ АД за продажба на 

административната сграда е необходимо имотът да 

бъде закупен от НЗОК за нуждите на РЗОК - Смолян. 

От обществено значим интерес е РЗОК - Смолян да 

продължи да работи в същата сграда без възникване 

на риск от нарушаване на оперативната дейност на 

институцията, за да е в полза на населението от 

цялата област предвид предмета на осъществяваната 

дейност.  

Източник на финансиране: Инвестиционна 

програма на НЗОК 



 

на Българска народна банка.   

Общата сума за закупуване на гореописания имот, 

заедно с допълнителните такси и местен данък, съгласно 

чл. 44 от Закона за местни данъци и такси е в размер на 

112 830,42 лева (сто и дванадесет хиляди осемстотин и 

тридесет лева и четиридесет и две стотинки).  

11. № РД-НС-04-132/14.12.2022 г. 

1. Приема предложения от управителя на Националната 

здравноосигурителна каса Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността 

на Националната здравноосигурителна каса. 

2. Възлага на управителя на Националната 

здравноосигурителна каса да изпрати за обнародване в 

„Държавен вестник“ приетия по т. 1 Правилник. 

С изменение на Правилника за устройството и 

дейността на Националната здравноосигурителна каса 

(ПУДНЗОК), обнародван в ДВ, бр. 86 от 15.10.2021 г., 

в края на 2021 г. бе създадена дирекция 

„Международна дейност и координация на системите 

за социална сигурност“ (МДКССС). Съгласно 

ПУДНЗОК, дирекцията изпълнява и дейности, 

свързани с Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за 

медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от 

Закона за здравето и за реда и условията за тяхното 

одобряване, ползване и заплащане (Наредба/та 

/Наредба № 2/2019 г.). Измежду тях са и процесите, 

свързани с логистично осигуряване, съгласно чл. 8, 

ал. 1 от Наредба № 2/2019 г., и иницииране на 

плащания към български и чужди лечебни заведения, 

в които се осъществява одобрено от НЗОК лечение на 

лица до/над 18-годишна възраст по реда на 

Наредбата. Тези дейности са концентрирани в отдел 

„Възстановяване на разходи и оценка на заявления“ 

(ВРОЗ) на дирекция МДКССС. 

В рамките на отдел ВРОЗ се извършват процеси по 

две различни направления, базирани на различни две 

нормативни основания, различни по същност, а 

именно: 



 

- По реда на приложимото действащо 

европейско законодателство (Регламенти за 

координация на системите за социална сигурност, 

Директива 2011/24/ЕС и двустранни спогодби за 

социално осигуряване): процеси по разглеждане и 

оценка на заявления на български здравноосигурени 

лица за възстановяване на разходите, заплатени за 

предоставена необходима или разрешена планова 

медицинска и/или дентална помощ, процеса по 

оценка и изготвяне на отговори на запитванията на 

здравните фондове на чужди държави. 

-  По реда на действащото национално 

законодателство (Наредба № 2/2019 г.). 

Във връзка със спецификата на горепосочените 

две направления и предвид наличния адми-

нистративен капацитет на дирекцията, в частност на 

отдел ВРОЗ, се създават предпоставки за неефективно 

изпълнение на процесите по Наредба № 2/2019 г. в 

рамките на компетенциите на дирекция МДКССС, 

съгласно ПУДНЗОК. 

Изпълняваните в дирекция МДКССС процеси, 

имащи отношение към финансовото изражение на 

Наредбата пряко зависят от издаваните заповеди по 

реда на чл. 21 и чл. 39 от Наредбата, които са в 

резултат на работата на специализираните комисии по 

реда на чл. 13 и чл. 27 от Наредбата. 

Важно е да се отбележи, че за целите на 

своевременното и адекватно протичане на работните 

процеси при одобрено лечение в чужбина по реда на 

Наредбата, имащи отношение към обслужването на 



 

интересите на заявителите, в нерядко налагащо се 

изпълнение в рамките на един ден, е необходимо 

техническо време и кадрово обезпечаване, чрез които 

да бъдат извършени следните организационни 

дейности: 

- Иницииране на плащания към лечебните 

заведения в чужбина, в които ще се извършват 

съответните одобрени от НЗОК лечения на лица 

до/над 18- годишна възраст, в т.ч. и уточняване на 

банковите детайли с лечебните заведения в чужбина и 

последваща комуникация с чуждите лечебни 

заведения с искания за предоставяне на съответни 

финансово-отчетни документи по отношение на 

извършените авансови плащания от НЗОК по реда на 

Наредбата; 

- Осъществяване на адекватни действия по 

организиране на логистика, съобразен със 

спецификата на здравословното състояние на лицата 

до 18-годишна възраст, на които НЗОК е одобрила 

лечение медицински и други услуги в чужбина, в т.ч. 

логистично уточняване с лечебните заведения в 

чужбина и осигуряване на съответни самолетни 

билети. 

В допълнение, следва да бъде отбелязано, че за 

целите на изготвяне на съответните иницииращи 

документи, подробно се обследва цялата налична 

документация в АИС „Архимед“ по съответния 

случай, стартирайки с анализ на наличните документи 

по съответната преписката до издадената заповед с 

оглед уточняване на детайли, свързани с дата за 

прием и вероятна дата за изписване от лечебното 



 

заведение в чужбина, банкови детайли за превод на 

одобрени средства по предварителна оферта и 

необходимост от преводач, съгласно издадена заповед 

по реда на Наредбата и др. 

- Осъществяване на адекватни действия по 

осигуряване на одобрени устни преводачески услуги, 

съобразно града и държавата на гражданите до 18-

годишна възраст, на които НЗОК е одобрила 

медицински и други услуги в чужбина. С наличните 

сключени договори на НЗОК с лица, предоставящи 

преводачески услуги за целите на Наредба № 2/2019 

г. не могат да бъдат покрити всички дестинации, в 

които се лекуват лица до 18-годишна възраст в 

чужбина по реда на Наредбата. Налични са 7 /седем/ 

договора за извършване на устни преводачески 

услуги в следните държави Австрия, Франция, 

Германия, Италия и Швейцария, като покриват 

територията на само определено населено място. 

- Извършване на оценка и изготвяне на 

предложения за извършване на плащания, свързани с 

възстановявани на разходи на заявители във връзка с 

одобрени услуги по реда на чл. 8 от Наредбата 

(пътни, настаняване и др.); 

- Изготвяне на предложения за изплащане на суми 

по сключения договор по ЗОП с изпълнител за 

осигуряване на самолетни билети за целите на 

Наредба № 2/2019 г.; 

- Изготвяне на предложения за изплащане на суми 

по сключени договори на НЗОК с лица, предоставящи 

устни преводачески услуги за целите на Наредба № 

2/2019 г.; 



 

- Предоставяне на информация/справки, при 

поискване, на съответни дирекции за социално 

подпомагане по отношение на изплащани от тях 

еднократни помощи по реда на чл. чл.17, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане; 

- Иницииране на плащания, съгласно СФУК на 

НЗОК, към български лечебни заведения по реда на 

Наредба № 2/2019 г. след предоставяне на съответен 

протокол от работата на постоянно действащата 

комисия, назначена със заповед № РД-18-

163/26.07.2019 г. на управителя на НЗОК. 

За своевременното и адекватно изпълнение на 

горепосочените процеси по дейността, свързана с 

обслужването на одобрените лечения в чужбина по 

реда на Наредбата в съответствие с разписаните 

вътрешноадминистративни актове, от създаването на 

дирекция МДКССС през м. ноември 2021 г., с 

горепосочените дейности са били ангажирани двама 

служители: един от отдел ВРОЗ и един от отдел 

ФАПКССС към дирекция МДКССС, като към 

настоящия момент процесите, свързани с одобреното 

лечение в чужбина по Наредба № 2/2019 г., се 

обслужват само от един новопостъпил служител на 

отдел ВРОЗ. Последното се явява като предпоставка и 

риск от неизпълнение на дадени задължения на НЗОК 

по Наредба № 2/2019 г. 

Наличието на кратки времеви периоди, понякога в 

рамките на един ден, в които да се извършат 

дейностите след издаването на съответната заповед 

по чл. 21 и чл. 39 от Наредбата, осъществявани в 



 

рамките на отдел ВРОЗ, както и липсата на 

спомагателна информационна система, в която да са 

достъпни в структуриран и лесно обработваем вид 

данните на заявителите, се явява съществен риск от 

несвоевременно организиране на финансовото и 

организационно подпомагане на лицата, съгласно 

изискванията на Наредбата. 

Адекватното и компетентно навременно 

осъществяване на процесите и администриране на 

дейностите по т. 5 и т. 8 от чл. 35а. от ПУДНЗОК 

налага осигуряване наличието на достатъчен 

административен капацитет с аналитични 

компетенции и владеене на поне един чужд език и 

обособяване на отделна структурна единица: отдел в 

рамките на дирекция МДКССС, обезпечен с 

допълнителни 3 щатни бройки. 

За оптимизиране на дейността на ЦУ на НЗОК във 

връзка с администриране на работните процеси по 

заплащане след издадена заповед на управителя на 

НЗОК за организационното и финансово подпомагане 

на лицата по реда на Наредба № 2 от 2019 г., с 

проекта се предлага увеличаване на числеността на 

ЦУ на НЗОК и в частност на дирекция МДКССС с 3 

щатни бройки, осигурени за сметка на свободни 

щатни бройки през 2022 г. от РЗОК, в частност СЗОК.  

Предложеното изменение няма да доведе до 

увеличаване на разходите за персонал, предвидени в 

Закона за бюджета на НЗОК и няма да окаже 

въздействие върху бюджета на НЗОК. 

 

 


