
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

27 ЯНУАРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-2/27.01.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение 

по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска 

помощ (БМП), увеличение на месечните стойности за 

заплащане през месец януари 2022 г., утвърдени по реда 

на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 

2021 г. с решение № РД-НС-04-146/16.12.2021 г. на 

Надзорния съвет на НЗОК. 

2. С утвърдените увеличения по т. 1 да се приложи реда 

на чл. 369, ал. 9 от Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020-2022 г.  

3. Възлага на управителя на НЗОК да сведе към 

директорите на РЗОК настоящото решение за 

изпълнение. 

2. № РД-НС-04-3/27.01.2022 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 

януари 2022 г., за работа при неблагоприятни условия 

през месец декември 2021 г., по реда на т. 6, т. 8 и т. 9 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“, съгласно чл. 187а, 

чл. 201а и чл. 205а от Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и съгласно 

чл. 122а от Националния рамков договор за денталните 

дейности за 2020 – 2022 г. 

3. № РД-НС-04-4/27.01.2022 г. 

1. Утвърждава, в Приложение 1 към настоящото решение 

по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска 

помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни 

условия през месец декември 2021 г., за заплащане през 

месец януари 2022 г., съгласно реда на т. 7.4. 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“. 

2. Утвърждава, в Приложение 2 към настоящото решение 

по РЗОК и по изпълнители на БМП, увеличение на 

месечните стойности за заплащане през месец януари 

2022 г., утвърдени по реда на Правилата по чл. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. с решение № РД-

НС-04-146/16.12.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, за 



 

целите на заплащане на утвърдените по т. 1 стойности. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 и т. 2 от 

настоящото решение стойности, да се отразят в 

приложение 2 към сключените индивидуални договори 

на изпълнителите на БМП.  

4. № РД-НС-04-5/27.01.2022 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 за първо тримесечие на 2022 г., по 

РЗОК. 

5. № РД-НС-04-6/27.01.2022 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 януари и 

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

приложения 1, 2 и 3 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. 

6. № РД-НС-04-7/27.01.2022 г. 

1. Утвърждава стойности на РЗОК и изпълнители на 

болнична медицинска помощ, в приложение към 

настоящото решение, на средствата за месец декември 

2021 г., месец януари 2022 г., месец февруари 2022 г. и 

месец март 2022 г. за заплащане през 2022 г. на 

допълнителни трудови възнаграждения на наетия в 

лечебните заведения медицински персонал, по реда на 

правилата по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 

г.  

2. Приема приложени към настоящото решение 

актуализираните за периодите на 2022 г. бланки на 

„Заявление-декларация“ и „Справка-декларация“, 

съответно Приложение 1 и Приложение 2 към правилата 

по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми 

директорите на РЗОК за утвърдените по т. 1 стойности и 

приетите по т. 2 актуализирани бланки, съгласно 

Правилата по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК 2021 г. 

 


