
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

24 ФЕВРУАРИ 2023 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

1. № РД-НС-04-10/24.02.2023 г. 

1. Определя условни бюджети на всяка една основна 

група лекарствени продукти, за всяко тримесечие на 

2023 г. в периода по чл. 1 от Закона за прилагане на 

разпоредби 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 

здравноосигурителна каса за 2022 г.: 

Основна група 

лекарствени 

продукти (ЛП) 

Условен бюджет за прилагане на 

Механизъм, гарантиращ 

предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК за тримесечие на 

2023 г., попадащо в периода до 

приемане на ЗБНЗОК за 2023 г.  

Средства за ЛП 

основна група А 
130 947 450 лв. 

Средства за ЛП 

основна група Б 
75 775 000 лв. 

Средства за ЛП 

основна група В 
158 145 900 лв. 

2. Основни групи лекарствени продукти, съобразно 

определените такива и средствата за 

здравноосигурителни плащания за тях в Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г., са: 

а) основна група „А“ - лекарствени продукти за 

домашно лечение, назначавани с протокол, за които 

се извършва експертиза; 

Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за прилагане на разпоредби 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 

здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 

30.12.2022 г.) от 01.01.2023 г. до приемането на Закон за 

бюджета на НЗОК за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три 

месеца (като този срок спира да тече от деня на разпускане 

на Народното събрание до деня на конституиране на 

следващото Народно събрание), се прилага Механизма, 

гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 

НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани 

напълно или частично от бюджета на НЗОК, приет от 

Надзорния съвет на НЗОК с решение № РД-НС-04-

27/18.03.2022 г. (Механизма за 2022 г.). 

За целите на прилагане на Механизма за 2022 г. през 

периода от 01.01.2023 г. до приемане на Закона за бюджета 

на НЗОК за 2023 г. е необходимо Надзорният съвет на 

НЗОК, на базата на определения годишен бюджет за 2022 

г. за всяка основна група, да определи условен бюджет за 

всяко тримесечие на 2023 г., което ще попадне в периода от 

01.01.2023 г. до приемане на Закон за бюджета на НЗОК за 

2023 г.  

Това е необходимо поради следните аргументи: 



 

б) основна група „Б“ - лекарствени продукти за 

домашно лечение на територията на страната, извън 

тези по т. 1; 

в) основна група „В“ - лекарствени продукти, 

включени в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, 

предназначени за лечение на злокачествени 

заболявания, и лекарствени продукти при 

животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 

оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с 

вродени коагулопатии, заплащани в болничната 

медицинска помощ извън стойността на оказаните 

медицински услуги. 

3. Условните бюджети по т. 1 се приемат за нуждите 

на прилагане на чл. 45, ал. 31 - 34 от Закона за 

здравното осигуряване и на Механизма, 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.), в периода по чл. 1 от Закона за 

прилагане на разпоредби 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 

здравноосигурителна каса за 2022 г. 

В Закона за прилагане на разпоредби 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 

здравноосигурителна каса за 2022 г. няма изрична 

разпоредба, регламентираща правило за извършване на 

разходи за лекарствени продукти през периода докато няма 

приет Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. (такова 

правило има в § 6, ал. 1 само за медицинските и дентални 

дейности, закупувани от НЗОК в полза на ЗОЛ). 

Единствената относима правна норма е чл. 29, ал. 4 от ЗЗО, 

съгласно която „В случай, че проектът на Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса не 

бъде приет от Народното събрание до началото на 

бюджетната година, …. осигурителните разходи се 

извършват съобразно утвърдения бюджет за предходната 

година“. 

Стъпвайки на нормата на чл. 29, ал. 4 от ЗЗО следва, че 

на тримесечна база през 2023 г., докато няма приет Закон за 

бюджета на НЗОК за 2023 г., НЗОК може да извършва 

разходи за лекарствени продукти съобразно утвърдения 

бюджет за предходната 2022 г., разделен на 4 (като така се 

получава утвърден бюджет за 2022 г. за тримесечие). 

Утвърденият годишен бюджет за 2022 г. за всяка 

основна група лекарствени продукти, както и тримесечните 

условни бюджети за 2022 г., първоначално са определени с 

Решение № РД-НС-04-81/22.07.2022 г. на Надзорния съвет 

на НЗОК, на база заложените разходи за всяка основна 

група лекарствени продукти в Закона за бюджета на НЗОК 

за 2022 г. 

В тази връзка, за да е безспорно ясно между двете 



 

страни – НЗОК и притежателите на разрешенията за 

употреба/техните упълномощени представители какви са 

условните бюджети за тримесечие на 2023 г., докато няма 

приет Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г., при 

надхвърлянето на които ще се прилага механизма за 2022 

г., според който се определят сумите за възстановяване на 

НЗОК е взето настоящото решение. 

2. № РД-НС-04-11/24.02.2023 г. 

1. Приема направеното от директора на РЗОК - Ловеч 

предложение по изключение да се разреши сключване 

на договор с МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 

АД, гр. Ловеч за оказване на медицинска помощ по 

клинични пътеки и клинични процедури, като 

осигурява четирима специалисти със специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“ на трудов 

договор за допълнителен труд, вместо двама 

специалисти на основен трудов договор. 

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността 

управител на НЗОК чрез директора на РЗОК - Ловеч 

по изключение да сключи договор с МБАЛ „Проф. д-

р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч за оказване на 

медицинска помощ по клинични пътеки и клинични 

процедури, с оглед необходимостта от осигуряване на 

безпрепятствен и своевременен достъп на 

населението до болнична медицинска помощ на 

територията на РЗОК - Ловеч. 

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за здравното 

осигуряване (ЗЗО) Надзорният съвет приема решение за 

сключване на договори по чл. 59, ал. 12а, по предложение 

на директорите на РЗОК. 

По силата на чл. 59, ал. 12а от ЗЗО: По изключение 

лечебните заведения за болнична помощ, които не 

отговарят на изискването ал. 10 (специалист/и, работещ/и 

на основен трудов договор), може да сключат договор с 

НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК след 

отправяне на мотивирано предложение от директора на 

съответната РЗОК в случаите, когато достъпът до 

медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е 

затруднен поради недостиг на съответни медицински 

специалисти, съобразно потребностите на населението към 

момента на подаване на заявлението за сключване на 

договора. 

На горепосоченото правно основание и във връзка с 

получено мотивирано предложение от директора на РЗОК - 

Ловеч, Надзорният съвет взе решение за сключване на 

договор по изключение с МБАЛ „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ АД, гр. Ловеч. 
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3. № РД-НС-04-12/24.02.2023 г. 

Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на 

кистозна фиброза /муковисцидоза/ в 

извънболничната помощ“. 

На основание чл. 58, ал. 3 от Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., 

изискванията за отпускане на лекарствени продукти от 

Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък се 

утвърждават от управителя на НЗОК след решение на 

Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с 

БЛС. Изискванията, както и всички промени в тях се 

обнародват от управителя на НЗОК в „Държавен вестник“ 

и се публикуват на официалната интернет страница на 

НЗОК: www.nhif.bg. 

Във връзка с издадени решения на НСЦРЛП за 

включване в Приложение 1 на Позитивния лекарствен 

списък след 1 януари 2023 г. на нова индикация за 

приложение на международно непатентно наименование 

(INN) Ivacaftor като монотерапия при пациенти над 4 

месечна възраст, както и промяна на възрастовите 

ограничения за приложение над 6 годишна възраст на 

включени нови лекарствени продукти с INN Ivacaftor, 

tezacaftor, elexacaftor - трансмембранни регулатори на 

проводимостта при кистозна фиброза (CFTR), е 

предоставеното становище от проф. Пенка Переновска, 

главен координатор на Експертния съвет по педиатрия.  

На основание гореизложеното за новата индикация за 

приложение на международно непатентно наименование 

(INN) Ivacaftor като монотерапия при пациенти над 4 

месечна възраст e разработено ново приложение В с 

медицински критерии за започване и продължаване на 

лечението и за допълване на включените индикации за 

комбинирана терапия на INN Ivacaftor, tezacaftor, 

elexacaftor - трансмембранни регулатори на проводимостта 



 

при кистозна фиброза (CFTR) за приложение над 6 

годишна възраст са променени съответните ограничителни 

текстове. 

 

 

 

 


