
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

19 ЯНУАРИ 2023 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-6/19.01.2023 г. 

1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение 

по РЗОК и по лечебни заведения за болнична медицинска 

помощ (ЛЗ за БМП), месечни и индикативни стойности за 

дейностите в БМП, за заплащане през месеци февруари и 

март 2023 г. (дейност м. януари и м. февруари 2023 г.) и 

индикативни стойности за медицински изделия и 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказаните медицински услуги за заплащане 

през месеци март и април 2023 г. (дейност м. януари и м. 

февруари 2023 г.).  

2. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, 

правила за изменение и допълнение на Правилата, приети 

с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-32 от 

21.03.2022 г. и допълнени с решения № РД-НС-04-

44/14.04.2022 г., № РД-НС-04-89/30.08.2022 г., № РД-НС-

04-134/16.12.2022 г. и № РД-НС-04-2/12.01.2023 г, за 

прилагането им за дейност м. януари и м. февруари 2023 

г. до влизането в сила на Закона за бюджета на НЗОК за 

2023 г.  

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК утвърдените по т. 1 от настоящото 

решение стойности, да се отразят в Приложение 2 към 

сключените индивидуални договори на изпълнителите на 

БМП, съгласно т. 1 от настоящото решение. 

С решение № РД-НС-04-2 от 12.01.2023 г. 

Надзорният съвет на НЗОК утвърди общи стойности 

по РЗОК за дейностите в БМП, по Приложение 1 и 

извън Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от 

ЗБНЗОК 2022 г., за периода на заплащане м. февруари 

– м. март 2023 г. (дейност м. януари - м. февруари 

2023 г.), индикативни стойности за медицински 

изделия в БМП по РЗОК за месеци на плащане март и 

април 2023 г. (месеци на дейност януари и февруари 

2023 г.) и индикативни стойности за лекарствени 

продукти в БМП по РЗОК за месеци на плащане март 

и април 2023 г. (месеци на дейност януари и февруари 

2023 г.). В изпълнение на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "а" от 

ЗБНЗОК 2022 г., според която "Директорите на 

РЗОК предлагат на Надзорния съвет на НЗОК чрез 

управителя на НЗОК стойностите на разходите по 

изпълнители на болнична медицинска помощ, 

разпределена по месеци", директорите на 28 РЗОК 

представиха в ЦУ на НЗОК предложения  по реда на 

Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК 2022 г. в рамките на 

общите стойности по РЗОК и Надзорния съвет на 

НЗОК утвърди разпределение по лечебни заведения 

за болнична медицинска помощ (ЛЗ за БМП) на 

месечни и индикативни стойности за дейностите в 

БМП, за заплащане през месеци февруари и март 2023 

г. (дейност м. януари и м. февруари 2023 г.) и 



 

индикативни стойности за медицински изделия и 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказаните медицински услуги за 

заплащане през месеци март и април 2023 г. (дейност 

м. януари и м. февруари 2023 г.). Съгласно 

разпоредбите на чл. 3 от Закона за прилагане на 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и 

Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г., обн. ДВ, бр. 104 

от 30.12.2022 г., в срока до приемането на ЗБНЗОК за 

2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, се 

прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г. 

В тази връзка, Надзорният съвет на НЗОК прие 

допълнени текстове в чл. 11 и чл. 12 на Правилата по 

чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г. 

2. № РД-НС-04-7/19.01.2023 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Удължаване на гаранционна техническа 

поддръжка от производителя на техника в НЗОК“, с 

прогнозна стойност до 650 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността 

управител на НЗОК да организира провеждането на 

процедурата по т. 1 и да сключи договор с определения 

изпълнител за срок от 36 месеца. 

В обхвата на обществената поръчка се включват 

дейности по удължаване на гаранционната техническа 

поддръжка от производителя и ремонт на сървърна и 

комуникационна техника - 35 броя програмни и 

технически средства, функциониращи в Основен 

център за данни на НЗОК и ЦУ на НЗОК. 

Източник на финансиране: бюджет за 

административни разходи на НЗОК. 

Критерий за възлагане: поръчката ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната 

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

Във връзка с предстоящото изтичане срока на 

гаранционна поддръжка на сървърна и 



 

комуникационна техника в НЗОК, осигурена по 

договор от 2019 г. е необходимо удължаване на 

гаранционната техническа поддръжка от 

производителя и ремонт на техниката за следващ 

период от 36 (тридесет и шест) месеца. На 

устройствата, включени в обхвата на поръчката са 

разположени ключови информационни системи и 

приложения, които поддържат основните бизнес 

процеси и предоставяни услуги в НЗОК. Критично 

важно да се предприемат действия за осигуряване на 

пълна техническа и функционална изправност на 

техниката и възстановяване на пълната ѝ 

работоспособност при повреди и/или сривове. 

Необходимо е да бъдат планирани и дейности по 

хардуерна поддръжка за осигуряване на нормална 

работоспособност на инфраструктурата. 

3. № РД-НС-04-8/19.01.2023 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 330 000,00 

лв. без ДДС. 

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността 

управител 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.  

3. Обществената поръчка да се обяви след окончателното 

решаване на спора по жалба с № ВХР-84-16.01.2023 г., по 

описа на КЗК и влизане в сила на съответните актове на 

компетентните органи (КЗК и ВАС). 

В предмета на поръчката се включва изграждане и 

поддръжка за срока на договора на единна 

комуникационна среда, която да осигури 

информационна свързаност между всички 

подразделения/структури на НЗОК на територията на 

страната, независимо от тяхното разположение и ще 

предостави гарантиран достъп до Интернет в НЗОК. 

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”. 



 

С Решение № РД-15-1374/15.12.2022 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 от 

18.01.2023 г., обществената поръчка е прекратена на 

основание чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП, тъй като е 

подадена само една оферта. 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.  

 

 


