
ЗАКОН 

за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г.  

 

 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) в текста преди таблицата числото „6 050 749,9“ се заменя с „6 116 304,9“; 

б) таблицата се изменя така: 

„ 

№ по ред Показатели 
Сума 

(в хил. лв.) 

1 2 3 

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 6 116 304,9 

1. Здравноосигурителни приходи 5 914 317,1 

1.1. Здравноосигурителни вноски 3 759 192,6 

1.2. Трансфери за здравно осигуряване 2 155 124,5 

2. Неданъчни приходи 23 162,2 

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 106 570,6 

3.1. 
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по 

чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 
6 576,0 

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

6б от Закона за здравето 
8 789,0 

3.3. Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 16 035,0 

3.4. 

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 

82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна 

възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето 

37 170,6 

3.5. 

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и 

съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване 

38 000,0 

4. Трансфери от централния бюджет по чл. 5 72 255,0 

“ 

  



2. В ал. 2: 

а) в текста преди таблицата числото „6 050 749,9“ се заменя с „6 116 304,9“; 

б) таблицата се изменя така: 

„ 

№ 

по ред 
Показатели 

Сума 

 (в хил. лв.) 

1 2 3 

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 116 304,9 

1. Разходи 6 116 304,9 

1.1. Текущи разходи 5 933 875,4 

1.1.1. Разходи за персонал 60 223,7 

1.1.2. Издръжка на административните дейности 32 910,0 

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 5 734 171,1 

1.1.3.1. 
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична 

медицинска помощ 
363 710,9 

1.1.3.2. 

здравноосигурителни плащания за специализирана 

извънболнична медицинска помощ (включително за 

комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)  

380 229,0 

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 239 709,8 

1.1.3.4. 
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична 

дейност 
207 286,0 

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: 

1 510 452,8 

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 

30 000,0 

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 

25 979,4 



№ 

по ред 
Показатели 

Сума 

 (в хил. лв.) 

1 2 3 

1.1.3.5.3. 
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на 

територията на страната 
821 889,8 

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  

519 789,8 

1.1.3.5.3.2. 
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на 

територията на страната, за които не се изисква протокол 
302 100,0 

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 

632 583,6 

1.1.3.6. 

здравноосигурителни плащания за медицински изделия, 

прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги 

115 982,0 

1.1.3.7. 
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска 

помощ и плащания с трансфер от централния бюджет по чл.5 
2 796 800,6 

1.1.3.7.1. 
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ 
2 724 545,6 

1.1.3.7.2. в т.ч. за плащания с трансфер от централния бюджет по чл.5 72 255,0 

1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания  120 000,0 

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 

120 000,0 

1.1.4. 
Плащания от трансфери от Министерството на 

здравеопазването по ал. 1, ред 3 за: 
106 570,6 

1.1.4.1. 
лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им 

по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето  
6 576,0 

1.1.4.2. 
дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 

3а и 6б от Закона за здравето 
8 789,0 

1.1.4.3. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване 16 035,0 



№ 

по ред 
Показатели 

Сума 

 (в хил. лв.) 

1 2 3 

1.1.4.4. 

дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст 

по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-

годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето 

37 170,6 

1.1.4.5. 

медицински изделия, помощни средства, приспособления и 

съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване 

38 000,0 

1.2. Придобиване на нефинансови активи 5 000,0 

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 177 429,5 

“ 

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на …………………2022 г. и е подпечатан 

с официалния печат на Народното събрание. 

 

Председател на Народното събрание:  

Никола Минчев 


