
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

16 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-133/16.12.2022 г. 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, 

актуализиран годишен план и месечно разпределение на 

средствата по бюджета на НЗОК за 2022 г., съгласно 

приетите компенсирани промени по показателите на 

бюджета на НЗОК с решения № РД-НС-04-123 от 

14.12.2022 г., № РД-НС-04-124 от 14.12.2022 г., № РД-

НС-04-125 от 14.12.2022 г., № РД-НС-04-126 от 

14.12.2022 г. и № РД-НС-04-127 от 14.12.2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди 

разпределението на средствата по бюджетните сметки на 

ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., съгласно т. 1 от 

настоящото решение. 

3. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от 

неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2022 г., да се 

разпределят и издължат за съответните плащания: 

3.1. в рамките на утвърдените общи средства за 

„Разходи за персонал“, „Издръжка на административните 

дейности“ и „Придобиване на нефинансови активи“. 

3.2. в рамките на приетите със Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. и Постановления на Министерски съвет 

общи средства за извършване на плащания с трансфери от 

Министерство на здравеопазването; 

3.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на 

показателите по бюджета на НЗОК за 2022 г. в частта 

разходи и трансфери - всичко. 

4. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди 

съответните вътрешно-компенсирани промени по 

показателите на бюджета на НЗОК, във връзка с т. 3 от 

настоящото решение. 

5. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди 

разпределението на средствата по бюджетните сметки на 

ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., съгласно настоящото 

решение. 

2. № РД-НС-04-134/16.12.2022 г. 

1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение, 

месечни и индикативни стойности за дейностите в 

болнична медицинска помощ (БМП) за заплащане м. 

януари 2023 г. (дейност м. декември 2022 г.) и 

индикативни стойности за медицински изделия и 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказаните медицински услуги за 2022 г. за 

заплащаме през м. януари и м. февруари 2023 г. (дейност 

м. ноември и м. декември 2022 г.). 

2. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, 



 

правила за изменение и допълнение на Правилата, приети 

с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-32 от 

21.03.2022 г. и допълнени с решения № РД-НС-04-

44/14.04.2022 г. и № РД-НС-04-89/30.08.2022 г., за 

прилагането им за дейност м. декември 2022 г. до 

влизането в сила на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. 

3. 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. 

3. № РД-НС-04-135/16.12.2022 г. 

1. Утвърждава „Условия и ред за извършване на авансово 

заплащане на изпълнителите на медицинска и дентална 

помощ по сключените договори с НЗОК за извършена 

дейност през м. декември 2022 г.“, приложени към 

настоящото решение. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да сведе до знанието 

на директорите на РЗОК за изпълнение, утвърдените по т. 

1 условия и ред за извършване на авансово заплащане на 

изпълнителите на медицинска и дентална помощ по 

сключените договори с НЗОК за извършена дейност през 

м. декември 2022 г. 

4. № РД-НС-04-136/16.12.2022 г. 

1. Утвърждава определените единични суми за всеки вид 

дейности за формиране на сумата за еднократно 

допълнително заплащане за всеки изпълнител на 

специализирана извънболнична медицинска помощ 

(СИМП), в приложение 1 от настоящото решение. 

2. Утвърждава средства на всяка РЗОК за извършване на 

еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на 

СИМП, в приложение 2 от настоящото решение. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да извършат еднократно 

допълнително заплащане на изпълнителите на СИМП по 

реда на раздел VІI от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г. 

5. № РД-НС-04-137/16.12.2022 г. 

1. Утвърждава определените сумите за еднократно 

допълнително заплащане по РЗОК за всеки изпълнител на 

болнична медицинска помощ (БМП), съгласно Раздел VI 

т. 5 от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г., в 

приложение към настоящото Решение. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да извършат еднократно 

допълнително заплащане на изпълнителите на болнична 

медицинска помощ по реда на раздел VІI от Условия и 

ред № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. 

 


