
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

27 МАЙ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-60/27.05.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

месечни и индикативни стойности за дейностите в 

болнична медицинска помощ (БМП), за периода на 

заплащане м. юни – м. декември 2022 г. (дейност м. май - 

м. ноември 2022 г.) и индикативни стойности за 

медицински изделия и лекарствени продукти, които 

НЗОК заплаща извън стойността на оказаните 

медицински услуги за 2022 г. за периода на заплащаме м. 

юни – м. декември 2022 г. (дейност м. април - м. 

октомври 2022 г.) 

2. 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. 

2. № РД-НС-04-61/27.05.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение 

по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска 

помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни 

условия след отмяна на извънредната епидемична 

обстановка през месец април 2022 г., за заплащане през 

месец май 2022 г., съгласно реда на т. 5. от „Методика за 

определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на 

изпълнители на болнична медицинска помощ за работа 

при неблагоприятни условия след отмяна на 

извънредната епидемична обстановка“ № РД-НС-01-

3/18.04.2022 г.  

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 от настоящото 

решение стойности, да бъдат заплатени в рамките на 

утвърдените месечни и индикативни стойности за м. май 

2022 г. с Решения на Надзорния съвет на НЗОК № РД-

НС-04-46 и № РД-НС-04-47 от 20.04.2022 г. и да се 

отразят в приложение 2 към сключените индивидуални 

договори на изпълнителите на БМП.  

3. № РД-НС-04-62/27.05.2022 г. 

1. Утвърждава годишни общи стойности на разходите за 

изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на 

персонала на изпълнителите на болнична медицинска 

помощ за месец април 2022 г., чрез допълнителен 

трансфер от бюджета на Министерство на 

здравеопазването, по РЗОК и по изпълнители на 

болнична медицинска помощ. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми 

директорите на РЗОК за утвърдените по т. 1 стойности за 

прилагане на т. 7 от „Методика за определяне на размера 

на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнителите на 



 

болнична медицинска помощ за работа при 

неблагоприятни условия след отмяна на извънредната 

епидемична обстановка“ № РД-НС-01-3/18.04.2022 г. 

4. № РД-НС-04-63/27.05.2022 г. 

1. Допълва и изменя Списък на заболяванията, за чието 

домашно лечение на територията на страната НЗОК 

заплаща напълно или частично лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели, утвърден с Решение № РД-НС-04-12 от 

10.02.2016 г. (доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-9 от 

26.01.2018 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-18 от 

11.03.2019 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-113 от 

23.11. 2020 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-100 от 

08.09.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК), както следва: 

1.1. След ред 

Пемфигус L10.8 Други видове пемфигус 

се създава ред: 

Атопичен дерматит L20.8  
Други форми на атопичен 

дерматит 

2. Настоящото решение за изменение и допълнение на 

Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на 

територията на страната НЗОК заплаща напълно или 

частично лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, влиза в 

сила от 01.01.2023 г. 

5. № РД-НС-04-64/27.05.2022 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение 

по РЗОК, допълнителни стойности за изпълнители на 

специализирана извънболнична медицинска помощ и 

медико-диагностична дейност, за заплащане през месец 

май 2022 г., за работа при неблагоприятни условия през 

месец март 2022 г., по реда на т. 8.1. от „Методика за 

определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на 

изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и 

на медико-диагностични дейности за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г. 

6. № РД-НС-04-65/27.05.2022 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение 

по РЗОК, допълнителни стойности за изпълнители на 

дентална помощ, за заплащане през месец май 2022 г., за 

работа при неблагоприятни условия през месец март 2022 

г., по реда на т. 5. от „Методика за определяне на размера 

на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на 

дентална помощ за работа при неблагоприятни условия 

по повод на обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-

01-2/23.03.2022 г. 



 

 

7. № РД-НС-04-66/27.05.2022 г. 

1. Утвърждава заключителен протокол № РД-13-

263/23.05.2022 г., определящ стойности на 

заплащане/доплащане на ПСПСМИ и ремонтни дейности 

на Комисия създадена със заповед № РД-18-67/10.03.2022 

г. на управителя на НЗОК.  

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

съставянето на списъци с групирани и определени 

конкретни медицински изделия, както и стойността, до 

която НЗОК ги заплаща, които влизат в сила от 

01.07.2022 г. 

  


