
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

12 ЯНУАРИ 2023 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-1/12.01.2023 г. 

1. Утвърждава заключителен протокол № РД-13-762 от 

08.12.2022 г. с приложение № 1 към него, изготвен от 

комисия, назначена със заповед № РД-18-209/14.09.2022 

г., допълнена със заповед № РД-18-252/03.10.2022 г. на 

управителя на НЗОК. 

2. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 

стойността, до която НЗОК ще заплаща за всяка 

група/подгрупа/група по технически изисквания 

медицински изделия през 2023 г., посочена в приложение 

№ 1 към протокол № РД-13-762 от 08.12.2022 г., както 

следва: 

Раздел А - Стойност, която ще бъде заплащана за 

всяка група медицински изделия в извънболничната 

помощ (по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „а“ от Наредба № 7 от 

31 март 2021 г.). 

Раздел Б - Стойност, която ще бъде заплащана за 

всяка група медицински изделия на лечебните заведения 

за болнична помощ (по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „б“ от 

Наредба № 7 от 31 март 2021 г.). 

Раздел В - Стойност на медицински изделия по 

групи по технически изисквания, която ще бъде 

заплащана от НЗОК напълно на 

производителите/търговците на едро с медицински 

изделия (по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“ от Наредба № 7 от 

31 март 2021 г.). 

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 7 от 

31 март 2021 г., НЗОК ежегодно провежда Процедура 

по договаряне на стойността, до която НЗОК заплаща 

конкретни медицински изделия, принадлежащи към 

една група. 

В резултат на проведената процедура, Надзорният 

съвет на НЗОК утвърждава стойностите, до които 

НЗОК ще заплаща за медицински изделия през 2023 г.  

На основание решението на Надзорния съвет, 

НЗОК съставя списъци с групирани и определени 

конкретни медицински изделия, които НЗОК заплаща 

в условията на болничната и извънболничната 

медицинска помощ. 



 

2. № РД-НС-04-2/12.01.2023 г. 

1. Приема, в приложение 1 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., № РД-НС-04-89/30.08.2022 г. и № РД-

НС-04-134/16.12.2022 г., за прилагането им за дейност м. 

януари и м. февруари 2023 г. до влизането в сила на 

Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. 

2. Утвърждава, в приложение 2 към настоящото решение 

по РЗОК, месечни и индикативни стойности за 

дейностите в болнична медицинска помощ (БМП), за 

заплащане през месеци февруари и март 2023 г. (дейност 

м. януари и м. февруари 2023 г.) и индикативни 

стойности за медицински изделия и лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказаните медицински услуги за заплащаме през месеци 

март и април 2023 г. (дейност м. януари и м. февруари 

2023 г.)  

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК да предложат по реда на Правилата 

по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

разпределение на утвърдените им по т. 2 от настоящото 

решение стойности по изпълнители на БМП, съгласно 

сключените им договори. 

Съгласно приетия Закон за прилагане на 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и 

Закона за бюджета на Националната здравно-

осигурителна каса за 2022 г., обн. ДВ бр. 104/ 

30.12.2022 г. (Закона), в § 6, ал. 1 от същия, е 

регламентирано следното: „В срока по чл. 1 (срок не 

по-дълъг от три месеца) НЗОК закупува 

предоставената медицинска и дентална помощ по 

цени и обеми съгласно действащите към 31.12.2022 г. 

национални рамкови договори за медицинските, 

съответно за денталните дейности и анексите към 

тях при спазване на параметрите съгласно чл. 29, ал. 

4 от Закона за здравното осигуряване и в рамките на 

определените от Надзорния съвет на НЗОК 

стойности на разходите, разпределени по месеци“. В 

изпълнение на тези разпоредби при неприет Закон за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

(ЗБНЗОК) от Народното събрание до началото на 

бюджетната година, здравноосигурителните 

плащания се извършват съобразно утвърдения 

бюджет за предходната 2022 година. Предвид 

разпоредбите на чл. 3 на горецитирания Закон, в 

срока до приемането на ЗБНЗОК за 2023 г., се 

прилагат разпоредбите на чл. 3 - 4, § 2, 5, 7 и 14 от 

Преходните и заключителните разпоредби на 

ЗБНЗОК за 2022 г. и следва да се прилага реда на чл. 

4, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБНЗОК 2022 г.  

Надзорният съвет на НЗОК утвърди стойности на 

изпълнителите на БМП, с решение № РД-НС-04-134 



 

от 16.12.2022 г. за дейност м. декември 2022 г., 

която стойност се заплаща през януари 2023 г., 

съобразени с договорените цени на болничната 

медицинска помощ с § 3, § 4 и § 5 от обнародвания в 

Държавен вестник бр. 95 от 29.11.2022 г. „ Договор № 

РД-НС-01-4-15 от 23.11.2022 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски 

съюз за 2020-2022 г.“, в сила от 01.09.2022 г. в 

рамките на бюджетните средства по ЗБНЗОК за 2022 

г. 

За дейност месеци януари и февруари 2023 г., 

т.е. за срока по чл. 1 от Закона, Надзорният съвет на 

НЗОК утвърди месечни и индикативни стойности, 

които са равни на утвърдените стойности за дейност 

м. декември 2022 г. по РЗОК за дейностите в БМП по 

278 639,4 хил. лв. на месец, индикативни стойности за 

медицински изделия в размер на 8 700 хил. лв. на 

месец и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща 

извън стойността на оказаните медицински услуги по 

45 416,7 хил. лв., в рамките на които директорите на 

РЗОК следва да предложат разпределение между 

лечебните заведения - изпълнители на БМП в 

съответния регион, изпълнявайки чл. 7 от Правилата 

по чл. 4 от ЗБНЗОК 2022 г. 



 

 

3. № РД-НС-04-3/12.01.2023 г. 

1. Утвърждава, в приложение № 1 към настоящото 

решение, Допълнение на Правилата 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. Утвърждава, в приложение № 2 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 2023 г., по РЗОК. 

Съгласно чл. 3 на приетият Закон за прилагане на 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и 

Закона за бюджета на Националната здравно-

осигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ бр. 104/ 

30.12.2022 г.) (Закона) е заложено, да продължи 

прилагането на разпоредбите на чл. 3 от „Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса за 2022 г.“ (ЗБНЗОК 2022 г.), като се спазват 

параметрите, съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за 

здравното осигуряване. В тази връзка за срока по чл. 

1 от Закона - Надзорният съвет на НЗОК утвърди 

1 850 000 бр. за специализирани медицински 

дейности и стойност в размер на 58 021, 1 хил. лв., за 

медико-диагностични дейности на изпълнителите на 

ПИМП и СИМП по РЗОК за първо тримесечие на 

2023 г., равен на утвърдените за четвърто тримесечие 

на 2022 г., в рамките на утвърдените бюджетни 

средства за здравноосигурителни плащания за СИМП 

и МДД през 2022 г., съгласно  приетия годишен план 

за бюджета на НЗОК за 2022 г., утвърден с решение 

№ РД-НС-04-138 от 23.12.2022 г. на Надзорния съвет 

на НЗОК. 



 

 

4. № РД-НС-04-4/12.01.2023 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници 

и багаж, организиране на хотелско настаняване и 

осигуряване на медицински застраховки за нуждите на 

НЗОК“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с определения изпълнител, с прогнозна стойност до 

300 000,00 лв. без ДДС и срок на договора – една година. 

В предмета на поръчката се включват услуги по 

осигуряване на самолетни билети след направени от 

Възложителя резервации, организиране на хотелско 

настаняване за посочени от Възложителя дестинации, 

осигуряване на медицински застраховки за 

пътуващите, както и други съпътстващи дейности, 

свързани с осъществяване на лечение на нуждаещи се 

лица. 

Източник на финансиране: бюджет за 

административни разходи на НЗОК. 

Срокът за изпълнение: 12 месеца или до достигане 

на прогнозната стойност, в зависимост от това кое от 

двете събития настъпи по-рано. 

Критерий за възлагане: поръчката ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия „ниво на разходите, 

като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл”, като се оценяват 

предложени пределни (максимални) цени за 

двупосочни и еднопосочни билети за основни 

дестинации и предложени такси за издаване на 

самолетен билет и обслужване за хотелско 

настаняване. 

Обществената поръчка се обявява ежегодно във 

връзка с ангажиментите на НЗОК по чл. 8, ал. 1 от 

Наредба № 2/27.03.2019 г. за медицинските и други 

услуги по чл. 82, ал. 1а и ал. 3 от Закона за здравето и 

за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и 

заплащане, свързани със заплащане на транспорта и 



 

престоя на деца и техните придружители, при 

осъществяване на лечение в чужбина. Във връзка с 

предстоящото изтичане на действащ договор, за 

осигуряване на цитираните услуги е необходимо 

провеждане на обществена поръчка и сключване на 

договор за следващ едногодишен период. 

 

 


