
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

28 МАРТ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-34/28.03.2022 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение 

по РЗОК, стойности за изпълнители на първична 

извънболнична медицинска помощ, специализирана 

извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична 

дейност и дентална помощ, за заплащане през месец март 

2022 г., за работа при неблагоприятни условия през месец 

февруари 2022 г., т. 6.1., т. 8.1. и т. 9.1. 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. 

2. № РД-НС-04-35/28.03.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение 

по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска 

помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни 

условия през месец февруари 2022 г., за заплащане през 

месец март 2022 г., съгласно реда на т. 7.1. 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. 

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. март 

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

НС-04-6 от 27.01.2022 г. и да се отразят в приложение 2 

към сключените индивидуални договори на 

изпълнителите на БМП.  

3. № РД-НС-04-36/28.03.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение, 

Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за 

всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с 

изпълнителите на извънболнична първична и на 

извънболнична специализирана медицинска помощ на 

броя на назначаваните специализирани медицински 

дейности и стойността на назначаваните медико-

диагностични дейности за 2022 г. 

2. За м. април 2022 г. приема броя на назначаваните 

специализирани медицински дейности и стойността на 

медико-диагностичните дейности от изпълнителите на 

първична извънболнична медицинска помощ и 

специализирана извънболнична медицинска помощ да е 

равен на 1/3 от утвърдените за първо тримесечие на 2022 

г. брой на назначаваните специализирани медицински 



 

дейности и стойностт на медико-диагностичните 

дейности от изпълнителите на първична извънболнична 

медицинска помощ и специализирана извънболнична 

медицинска помощ. 

4. № РД-НС-04-37/28.03.2022 г. 

1. Утвърждава годишни общи стойности на разходите по 

РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, 

разпределени по месеци за периода януари - април 2022 

г., в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7.2 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми 

директорите на РЗОК за утвърдените по т. 1 стойности, 

съгласно чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

5. № РД-НС-04-38/28.03.2022 г. 
Приема за информация текущото изпълнение към 

28.02.2022 г. на бюджета на НЗОК за 2022 г. 

6. № РД-НС-04-39/28.03.2022 г. 

1. Определя условни бюджети на всяка една основна 

група лекарствени продукти, определена в ЗБНЗОК за 

2022 г. по тримесечия, както следва: 

(в лева) 

Основн

а група 

лекарст

вени 

продук

ти (ЛП) 

Годишен 

бюджет за 

прилагане 

на 

Механизъм

, 

гарантира

щ 

предвидим

ост и 

устойчивос

т на 

бюджета на 

НЗОК за 

2022 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

първо 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

второ 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

трето 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

четвърто 

тримесечие 

на 2022 г.  

Средст

ва за 

ЛП 

основна 

група А 

519 789 800 126 000 000 131 263 267 131 263 267 131 263 266 

Средст

ва за 

ЛП 

основна 

група Б 

302 100 000 76 704 185 75 131 938 75 131 938 75 131 939 

Средст

ва за 

ЛП 

основна 

група В 

632 583 600 145 500 000 162 361 200 162 361 200 162 361 200 

2. Приетите по т. 1 бюджети по основни групи 

лекарствени продукти се използват за прилагане на 

Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствени продукти, 

заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, 

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

04-27/18.03.2022 г. 



 

 

 

7. № РД-НС-04-40/28.03.2022 г. 

Приема Правила за допълнение на „Правила за 

условията и реда за заплащане на средства на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ за 

допълнителни трудови възнаграждения на персонала за 

срока на обявена извънредна епидемична обстановка 

поради епидемично разпространение на заразна болест по 

чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“, приети с решение № 

РД-НС-04-31/18.03.2022 г. 

8. № РД-НС-04-41/28.03.2022 г. 

1. Утвърждава месечни и индикативни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ (БМП) и 

индикативни стойности за медицински изделия и 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказаните медицински услуги, за 

заплащане през 2022 г. (дейност месеци февруари и март 

2022 г.), по РЗОК и по изпълнители на БМП, в 

приложения към настоящото решение. 

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. 
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