
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-96/28.09.2022 г. 

1. Приема за информация текущия анализ на 

изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за извънболнична 

медицинска помощ към 31.08.2022 г., по реда на чл. 177б 

от Националния рамков договор за медицинските 

дейности за 2020 – 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския лекарски съюз 

текущия анализ по т. 1 за предоставяне на становище за 

прилагане реда на чл. 13б, ал. 1 от Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. при 

надвишаване към 31.12.2022 г. на средствата за 

здравноосигурителни плащания за СИМП по Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г.  

Съгласно чл. 177б, ал. 2 и ал. 3 от Националния 

рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 

2022 г. (НРД): 

„(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 от ЗБНЗОК за 

2022 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО 

извършват текущо наблюдение и анализ за 

изпълнението на договорените обеми, както и за 

изпълнение на бюджета на НЗОК за 

здравноосигурителни плащания към 30.06, 30.09 и 

към 31.12.2022 г., БЛС получава информация за 

касовото изпълнение на здравноосигурителните 

плащания по бюджета на НЗОК. 

(3) В случай че при анализа към 31.08.2022 г. НС на 

НЗОК констатира превишение на средствата за 

здравноосигурителни плащания за ПИМП и СИМП 

спрямо утвърденото от НС на НЗОК месечно 

разпределение на бюджета за съответния период, 

надхвърлящо предвидените средства по бюджета 

на НЗОК за съответния вид медицинска помощ, в 

срок до 20-о число на месеца, следващ анализа, 

автоматично се намаляват цените на медицинските 

дейности с процента на превишението до размера на 

определената цена съответно по чл. 174в, ал. 1, 

колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“ или чл. 175в, 

колона „цена по реда на чл. 177б, ал. 3“, с изключение 



 

на дейностите по чл. 174в на ред GP05 „Годишни 

профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“. В тези 

случаи в срок до 20.09.2022 г. НЗОК информира БЛС. 

Коригираните цени се публикуват на официалните 

интернет страници на НЗОК и БЛС и влизат в сила 

считано от 1.09.2022 г.“ По отношение на 

предвидените средства по бюджета на НЗОК за 

2022 г. за съответните видове медицинска помощ в 

чл. 13б от НРД е договорено: 

„(1) Надзорният съвет на НЗОК може да 

одобрява компенсирани промени между средствата 

за здравноосигурителните плащания за медицински 

дейности, посочени в чл. 12б, ал. 1 (средствата за 

ПИМП, СИМП, МДД и БМП), след становище на УС 

на БЛС в едноседмичен срок от уведомяването. 

(2) Размерът на средствата по чл. 12б, ал. 1 и 3 

(средствата за здравноосигурителни плащания) 

може да се променя със средства от „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“ 

или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2022 г., но 

не по-рано от 1.09.2022 г.“. 

Предвид текущия анализ на изпълнението на 

бюджета на НЗОК за здравноосигурителни 

плащания за извънболнична медицинска помощ 

към 31.08.2022 г. и при изразено съгласие от 

Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет 

на БЛС за прилагане на реда по чл. 13б от НРД, 

текущото превишение на средствата за 

здравноосигурителни плащания СИМП спрямо 

утвърденото от НС на НЗОК месечно 

разпределение на бюджета за периода, няма да 



 

надхвърли предвидените средства по бюджета на 

НЗОК за 2022 г. за съответния вид медицинска 

помощ, в резултат на което цените на 

медицинските дейности в СИМП не следва да се 

намаляват от 01.09.2022 г. 

2. № РД-НС-04-97/28.09.2022 г. 

1. Приема за информация текущия анализ на 

изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ към 

31.08.2022 г. и очаквано изпълнение към 30.09.2022 г., по 

реда на чл. 105г и чл. 121 от Националния рамков договор 

за денталните дейности за 2020 – 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на 

Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз 

приложения текущ анализ по т. 1.  

В изпълнение на договореното в чл. 105г и чл. 121 

от Националния рамков договор за денталните 

дейности за 2020 – 2022 г., представителите на БЗС и 

НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират 

изпълнението на бюджета за годината в частта на 

здравноосигурителните плащания за денталните 

дейности. 

Приетите със ЗБНЗОК за 2022 г. средства за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ 

са в размер на 239 709,8 хил. лв. Отчетените към 

31.08.2022 г. здравноосигурителни плащания за 

дентална помощ (за дентални дейности, оказани на 

ЗОЛ в периода м. декември 2021 г. – м. юли 2022 г.) 

са в размер на 171 760,6 хил. лв. или 71,7% от 

бюджетните средства за дентална помощ. 

Очакваното изпълнение на бюджета за дентална 

помощ към 30 септември 2022 г. надхвърля с 5,6 на 

сто три четвърти от средствата по бюджета за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ, 

което е под 15 на сто от предвидените за деветте 

месеца в ЗБНЗОК за 2022 г. средства за 

здравноосигурителни плащания за дентална помощ и 

не дава основание НЗОК и БЗС да извършват 

корекция в цените на денталните дейности, по реда по 

чл. 121 от Националния рамков договор за денталните 

дейности за 2020 – 2022 г. 



 

3. № РД-НС-04-98/28.09.2022 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

броя на назначаваните специализирани медицински 

дейности и стойността на медико-диагностичните 

дейности от изпълнителите на първична извънболнична 

медицинска помощ и специализирана извънболнична 

медицинска помощ по РЗОК за четвърто тримесечие на 

2022 г. 

Съгласно чл. 2 от Правилата по чл. 3 от 

ЗБНЗОК за 2022г., който гласи: „Националната 

здравноосигурителна каса определя и утвърждава 

чрез Надзорния съвет на НЗОК за териториалните 

си поделения - Районните здравноосигурителни каси 

регионални параметри за съответно тримесечие за 

броя на назначаваните специализирани медицински 

дейности (СМД) и стойността на медико-

диагностичните дейности (МДД) по типове 

направления по повод посещение на ЗОЛ, съгласно 

първични медицински документи от Приложение № 2 

„Първични медицински документи“ на Национален 

рамков договор за медицински дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (НРД 

2020-2022) в срок не по-късно от два работни дни 

преди началото на тримесечието“, Надзорният 

съвет на НЗОК утвърждава 1 850 000 броя 

направления за бл. МЗ-НЗОК № 3 и 306 408 броя 

бл. МЗ-НЗОК № 3А на назначаваните 

специализирани медицински дейности (СМД) и 

58 021 157 лв. стойността на назначаваните 

медико-диагностични дейности (МДД) за 

изпълнителите на ПИМП и СИМП за четвърто 

тримесечие на 2022 г., в рамките на планираните 

по ЗБНЗОК за 2022 г. бюджетни средства за 

здравноосигурителни плащания за СИМП и МДД. 



 

 

4. № РД-НС-04-99/28.09.2022 г. 

1. Да се освободят средства в размер на 6 000 000 лв. от 

„Резерв, включително за непредвидени и неотложни 

разходи“, с които да се увеличат средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска 

помощ, както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1. Текущи разходи 6 000 000

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 6 000 000

1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и 

плащания с трансфер от централния бюджет по чл.5
6 000 000

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 6 000 000

№ по ред Намаление

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 6 000 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

2 Утвърждава в приложение към настоящото решение по 

РЗОК общи стойности за дейностите в болнична 

медицинска помощ (БМП) за периода на заплащане м. 

октомври – м. декември 2022 г. (дейност м. септември - м. 

ноември 2022 г.)  

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да предложат разпределение на 

утвърдените им по т. 2 стойности за дейностите в БМП по 

Приложение 1 и извън Приложение 1 от Правилата, за 

периода на заплащане м. октомври – м. декември 2022 г. 

(дейност м. септември - м. ноември 2022 г.) по 

изпълнители на БМП, съгласно сключените им договори. 

На основание § 8 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗБНЗОК за 2022 г., Надзорният съвет 

на НЗОК взема решения за разпределяне на 

средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“ 

за здравноосигурителни плащания след 1 септември 

2022 г. Предложено е на Надзорния съвет на НЗОК да 

се освободят средства в размер на 6 000 000 лв. от 

„Резерв, включително за непредвидени и неотложни 

разходи“, с които да се увеличат средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ, както и да бъдат внесени за 

разглеждане и утвърждаване стойностите по РЗОК в 

размер на 774 209 730 лв. за дейностите в БМП по чл. 

5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК 

2022 г. (дейности по приложение 1 и извън 

приложение 1 от Правилата) за периода на 

извършване на дейността м. септември, м. октомври и  

м. ноември 2022 г., които се заплащат в периода м. 

октомври - м. декември 2022 г. 



 

 

5. № РД-НС-04-100/28.09.2022 г. 

Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на 

медицински изделия за приложение с инсулинови помпи 

и сензори за продължително мониториране на нивото на 

глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната 

помощ“. 

В проекта на „Изисквания на НЗОК за 

предписване на медицински изделия за приложение с 

инсулинови помпи и сензори за продължително 

мониториране на нивото на глюкозата при захарен 

диабет тип 1 в извънболничната помощ“ са отразени 

допълнения за облекчаване на административния ред 

за издаване на протоколите за сензори за 

продължително мониториране на нивото на 

глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1 при 

продължаване на лечението, т.е. след първи протокол, 

издаден от специализирана комисия в ЛЗ за БМП, се 

допуска алтернативна възможност протоколите да се 

издават и от специалист СИМП с медицинска 

специалност ендокринология и болести на обмяната. 

За пациентите под 18-годишна възраст отпада като 

задължителен критерият за определена стойност на 

гликирания хемоглобин, а също така отпада като 

изключващ критерий и задължителен 6 месечен курс 

от поставяне на диагнозата за деца и бременни при 

отпускане на сензори за захарен диабет тип 1. 

Основната цел на предлаганите промени е 

подобряване на достъпа до сензори за продължително 

мониториране на нивото на глюкозата, а с това 

контрола на диабета при децата със захарен диабет 

тип 1. 



 

 

6. № РД-НС-04-101/28.09.2022 г. 

І. Определя за основни членове на комисията по 

определяне на стойността, до която ще се заплащат 

медицинските изделия от бюджета на НЗОК за 2023 г. 

следните външни за НЗОК експерти: 

1. Велислава Цветкова – главен експерт в отдел 

„Медицински изделия“, дирекция „Надзор на пазара и 

инспекция“ в Изпълнителна агенция по лекарствата; 

2. Юлия Неделчева – главен експерт в отдел 

„Медицински изделия“, дирекция „Надзор на пазара и 

инспекция“ в Изпълнителна агенция по лекарствата; 

3. Розалина Тодорова – главен експерт в отдел 

„Медицински изделия“, дирекция „Надзор на пазара и 

инспекция“ в Изпълнителна агенция по лекарствата. 

ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да включи посочените 

в т. І експерти в заповедта за създаване на комисията по 

определяне на стойността, до която ще се заплащат 

медицинските изделия от бюджета на НЗОК за 2023 г. 

Във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 7 по 

чл. 30а от ЗМИ от 31 март 2021 г., след изтичане на 

срока за подаване на документи (09 Септември 2022 

г.) от участниците в процедурата по договаряне, 

определен в Поканата от 18 август 2022 г., 

управителят на НЗОК назначава експертна комисия, 

със задача да извърши процедурата по договаряне.  

Съгласно цитираните разпоредби, Надзорният 

съвет на НЗОК с решение следва да одобри трима 

външни за институцията експерти (лица с 

юридическо или икономическо образование) да бъдат 

включени в състава на комисията по договаряне.  

В тази връзка, бе изпратено писмо до 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

лекарствата (ИАЛ) с молба да посочи поименно 

експертите, които да бъдат включени в състава на 

Комисията. 

На основание получения отговор от ИАЛ на 

Надзорния съвет е предложено да вземе решение за 

определяне на тримата външни експерти. 



 

 

7. № РД-НС-04-102/28.09.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Подновяване правото на ползване и техническа 

поддръжка на лицензи за работа със Системата за анализ 

на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“, с 

прогнозна стойност от 130 000,00 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 подновяване правото на 

ползване на лицензите и техническата им поддръжка за 

срок от една година.  

Предметът на обществената поръчка обхваща 

дейности по доставка на лицензи за продължаване 

експлоатацията на Система за анализ на правата и 

сигурност при работа с данни в мрежата на НЗОК и 

техническата им поддръжка, както следва: 

- Подновяване правото на ползване на 

наличните 580 бр. лицензи - Data Loss Prevention 

Enterprise Suite, Subscription License към системата и 

базата данни; 

- Подновяване правото на ползване на базата 

данни към системата на 1 лиценз Oracle Standard 

Edition 2 for Data Loss Prevention, Subscription License 

with Support, ACD-GOV Per CPU. 

- В срока на валидност на лицензите, 

Изпълнителят следва да осигури техническата им 

поддръжка.  

Източник на финансиране: бюджет за 

административни разходи на НЗОК. 

Срок за доставка подновяване правото на ползване 

на лицензите: до 10 дни от датата на сключване на 

договор. Срокът на валидност на всички лицензи е 

една година, считано от 01.12.2022 г., или от датата на 

подновяване на правото за ползване, ако това стане 

по-късно, като в рамките на този срок изпълнителят 

следва да осъществява техническата им поддръжка.  

Критерий за възлагане: поръчката ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната 

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



 

Съгласно сключен от НЗОК действащ договор се 

осигурява и поддържа правилното функциониране на 

внедрената Системата за анализ на правата и 

сигурността при работа с данни в мрежата на 

Националната здравноосигурителна каса. Системата 

позволява проследяване и анализ на случаи на 

неправомерно поведение на служители, което дава 

възможност за изчистване на неподходящи бизнес 

процеси и практики. Съгласно договора НЗОК 

разполага с 1 брой базов сървърен лиценз и 580 броя 

лицензи за работни станции, с цел мониторинг на 

поведението на служители, боравещи с лични данни и 

чувствителна информация. Резултатът от 

извършените до сега дейности по договора е, че 

НЗОК разполага с разширена и работеща софтуерна 

система за следене потока и местоположението на 

предварително дефинирана информация. В хода на 

изпълнение на договора са предприети стъпки за 

инсталиране на агенти по работни станции на 

определени ключови служители от ЦУ на НЗОК и 

РЗОК и са създадени политики, на база на които 

функционира системата и чрез които се позволява 

проследяване и анализ на случаи на неправомерно 

поведение на служители. За изминалите години 

работа, системата доказва своята ефективност, като 

чрез нея са установени няколко случая на 

неправомерно поведение на служители. Системата 

създава възможност за повишаване нивото на 

мрежова информационна сигурност и спазване 

принципа на отчетност, залегнал в чл. 5.1. на 

Регламент ЕС/2016/679 за защита на личните данни, 

както и изпълнение на изискванията в т. 1 на писмо с 



 

наш вх. № 09-04-259/27.12.2018 г. на Държавна 

агенция „Национална сигурност“ за защита и 

превенция от изтичане на информация и загуба на 

данни.    

Предвид, че срокът на ползваните лицензи изтича 

на 30.11.2022 г., е необходимо обявяване на 

обществена поръчка за подновяване правото на 

ползване и техническа поддръжка на лицензите 

необходими за работа със Системата за анализ на 

правата и сигурността при работа с данни в мрежата 

на НЗОК за нов период от една година.  

8. № РД-НС-04-103/28.09.2022 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 

настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ 

на НЗОК и РЗОК“, с прогнозна стойност от 233 333,00 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 38 месеца.  

В предмета на обществената поръчка се включва 

доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 

125 /сто двадесет и пет/ броя настолни компютърни 

конфигурации. 

Източник на финансиране: Инвестиционна 

програма на НЗОК. 

Срок за доставка на компютърните конфигурации: 

до 30 работни дни. Гаранционен срок на доставеното 

оборудване – 36 месеца от датата на инсталация.  

Критерий за възлагане: поръчката ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната 

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

Целта на поръчката е да се осигури поетапна 

подмяна на физически и морално остарели, с ниски 

технически параметри, производителност и 

експлоатационни характеристики персонални 

компютри, включени в корпоративната мрежа на 

НЗОК и осигуряващи работна среда и достъпа до 

информационните ресурси на служителите в 



 

системата на НЗОК. От „Информационно 

обслужване“ АД е изразено становище, че в НЗОК се 

ползват работни станции, които не подлежат на 

ъпгрейд, използват остарели, уязвими и извън 

поддръжка операционни системи. С оглед 

повишаване на сигурността е препоръчано да се 

премине към Windows 10, но е посочено, че са 

налични компютърни конфигурации, които следва да 

бъдат изцяло подменени поради слаби технически 

характеристики и невъзможност за актуализация на 

операционните им системи. 

Възлагането на поръчката е част от дейностите по 

разширяване и модернизиране на ИТ 

инфраструктурата на Националната 

здравноосигурителна каса. 

9. № РД-НС-04-104/28.09.2022 г. 

Утвърждава отчета на управителя на НЗОК за 

изразходваните средства при командироване в чужбина за 

месец септември 2022 година. 

На 21.09.2022 г. в гр. Белград, Република Сърбия 

проф. д-р Петко Салчев взе участие в кръгла маса на 

тема „Сравнение между задължителното и 

доброволното здравно осигуряване”, организирана от 

Юго-източната европейска здравна мрежа. 

Управителят на Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК) представи българския опит в областта на 

акредитацията на лечебните заведения от 2000 до 

2022 година, както и съпоставката между 

акредитацията и лицензирането. 

В процеса на дискусиите бяха взети решения за 

задълбочаването на взаимодействието между 

страните членки в мрежата, както и обмяната на опит 

по прилагането на различните процедури и оценъчни 

механизми с цел осигуряване на качество и сигурност 

на здравните услуги, предлагани от лечебните 



 

заведения. 

На 22.09.2022 г. проф. д-р Салчев проведе работна 

среща с Генералния Директор на Сръбската здравна 

каса – г-жа Sanja Radojević Škodrić, MD. На нея бе 

обменен опит и се постигна договореност за 

допълнителна среща между експерти на двете 

институции относно дейността и взаимодействието по 

отношение на трансграничното сътрудничество в 

областта на здравното осигуряване. Беше отправена и 

покана г-жа Sanja Radojević Škodrić да посети 

България. 

10. № РД-НС-04-105/28.09.2022 г. 

І. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които 

съвместно с 9 (девет) представители на Българския 

фармацевтичен съюз (БФС), определени от управителния 

съвет на БФС, да изготвят и съгласуват Условия и ред за 

сключване на индивидуални договори за заплащане на 

лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на 

медицински изделия и на диетични храни за специални 

медицински цели, между директора на РЗОК и 

притежателите на разрешение за търговия на дребно с 

лекарствени продукти, или изменение на действащите, 

както следва: 

1. Владимир Иванов Афенлиев – директор на 

дирекция ЛПМИДХПС; 

2. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция 

ФСД; 

3. Милена Стефчова Цонева – началник на отдел 

ДТД в дирекция ЛПМИДХПС; 

4. Вирджиния Костадинова Вълкова – началник на 

отдел ЛП в дирекция ЛПМИДХПС; 

В съответствие с изискванията на чл. 45, ал. 17 от 

Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Надзорният 

съвет на НЗОК определя свои представители на 

НЗОК, които съвместно с представители на БФС, 

определени от Управителния съвет на БФС да 

изготвят и съгласуват Условия и ред за сключване на 

индивидуални договори за заплащане на лекарствени 

продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на 

медицински изделия и на диетични храни за 

специални медицински цели, между директора на 

РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на 

дребно с лекарствени продукти (Условия и ред). 

В тази връзка Надзорният съвет на НЗОК определи  

представителите на НЗОК, които съвместно с 

определeните от УС на БФС представители, да 

изготвят и съгласуват в определения срок Условия и 

ред с изискуемото законово съдържание или 

изменение на действащите Условия и ред.  

Договорените между НЗОК и БФС „Условия и 

ред“ се обнародват в „Държавен вестник“ от 



 

5. Кирил Иванов Обрешков – главен юрисконсулт в 

дирекция ЛПМИДХПС; 

6. Ваня Петрова Илиева – главен юрисконсулт в 

дирекция „Правна“; 

7. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в 

дирекция БФП; 

8. Антон Благоев Величков – главен експерт в 

дирекция ИТСЗОП; 

9. София Герасимова Георгиева – главен експерт в 

дирекция КДЗЗО. 

Резервни представители: 

Лъчезара Божидарова Манева – началник на отдел 

ИОАКЛ в дирекция ИТСЗОП; 

Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в 

дирекция БФП; 

Ася Михайлова Симеонова – главен експерт в 

дирекция ЛПМИДХПС; 

Сашо Митов Ганов – главен експерт в дирекция 

КДЗЗО; 

Павлинка Игнатова Павлова – главен експерт в 

дирекция ФСД; 

Ива Димитрова Калугерова – главен експерт в 

дирекция ЛПМИДХПС; 

Диана Христова Колева – главен юрисконсулт в 

дирекция ЛПМИДХПС; 

Насие Сабриева Асипова – старши експерт в 

дирекция ЛПМИДХПС. 

II. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна 

управителя на НЗОК. 



 

група с определените по т. 1 представители на НЗОК и 

определените 9 (девет) представители от Управителния 

съвет на Българския фармацевтичен съюз, която да 

изготви и съгласува в определения срок Условия и ред с 

изискуемото законово съдържание или изменение на 

действащите Условия и ред. 

ІІІ. Условията и редът по т. ІІ да се обнародват в 

„Държавен вестник“ от управителя на НЗОК. 

 


