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МОТИВИ  

 

към Законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса  

за 2022 г. 

 

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 

2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка. С него се постига гарантиране на 

пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, като спрямо закона за 2021 г., през 2022 г. за Националната 

здравноосигурителна каса са осигурени 723 657 хил. лв. допълнителни средства за 

разходи и трансфери - всичко. 

Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) 

предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и 

ефективно, като за целта чрез нормативната уредба са създадени необходимите 

предпоставки и контролни механизми. 

Основна цел е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска 

помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, 

отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да 

предоставят медицински и дентални дейности професионално и на високо ниво. 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 

Оценката за очакваните приходи на НЗОК през периода 2022 - 2024 г. е 

направена на база заложените макроикономически показатели и отчитат ефектите от 

провежданите от правителството политики. 

Здравноосигурителните приходи за 2022 г. са разчетени с ръст от 

698 201,4 хил. лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., от които: 

Приходи от здравноосигурителни вноски, събирани от НАП – ръст от 

394 594, 9 хил. лв., в т.ч. са отчетени ефектите от: 

- Увеличаване размера на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв. 

от 01.01.2022 година; 

- Увеличение на максималния осигурителен доход от 3 000 лв. на 3 400 лв. 

считано от 01.01.2022 година; 

- Отразен е ефектът от повишаването на минималния осигурителен доход на 

самоосигуряващите се лица  съразмерно с увеличението на минималната работна 

заплата (от 650 лв. на 710 лв. от 01.01.2022 година) ; 

- Отразен е ефектът от увеличение на минималния осигурителен доход за 

земеделци и тютюнопроизводители от 420 лв. на 710 лв. считано от 01.01.2022 година. 

- В очакваните приходи за 2022 година е отразен ефектът от увеличаване 

стажа за пенсия на 3-та категория труд с 2 месеца годишно при жените и 1 месец при 

мъжете. 

В проекта за ЗБНЗОК за 2022 година са предвидени 6 169 969,9 хил. лв. 

приходи и трансфери – всичко, в т.ч.:  
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1. Здравноосигурителни приходи в размер на 5 803 616,5 хил. лв., от които 

3 719 899,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 083 717,5 хил. лв. 

са трансфери за здравно осигуряване. 

Разчетените средства са на основата на размер на здравноосигурителната вноска 

от 8 на сто. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и 

здравноосигуреното лице за 2022 г. е 60:40. В разчетите за приходите са отразени  

ефектът от увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се 

лица, в размер на 710 лв. и ефектът върху размера на трансферите за здравно 

осигуряване от увеличаване на частта от осигурителния доход, върху който държавата 

внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет от 55 на 

сто от 2016 г., като всяка следваща година се увеличава с 5 на сто до достигане на 

минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица по реда на чл. 40, ал. 4а 

от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). 

 

Структурата на здравноосигурителните приходи е следната:  

1.1. Здравноосигурителни вноски: 

За 2022 г. здравноосигурителните вноски са разчетени в размер на 

3 719 899,0 хил. лв. Средствата са с 394 594,9 хил. лв. повече в сравнение със същите в 

ЗБНЗОК за 2021 г. и са формирани на база: 

- в разчетите за приходите са отразени прогнозите за здравноосигурителни 

вноски (включващи и здравноосигурителните вноски по реда на чл. 159 от ЗПФ), 

съгласувани с прогнозите на НАП. 

1.1.1. Здравноосигурителни вноски за работници и служители от работодатели 

са заложени в размер на 2 013 052,4 хил. лв., при параметри за 2021 година в размер на 

1 809 441,3 хил. лв., което е с 203 611,0 хил. лв. повече от заложените за 2021 година. 

Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска в размер на 8 на сто. Не се 

променя процентното съотношение за внасяне на здравноосигурителната вноска, 

спрямо 2021 година и се запазва в съотношение 60:40 (работодател/работник). 

1.1.2. Здравноосигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) са 

заложени в размер на 1 341 168,3 хил. лв., при параметри за 2021 г. в размер на 

1 201 372,9 хил. лв., което е със 139 795,4 хил. лв. повече от 2021 г. 

1.1.3. Здравноосигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) са в 

размер на 242 678,3 хил. лв., при параметри за 2021 г. в размер на 195 471 хил. лв., 

което е с 47 207,2 хил. лв. повече от 2021 г. и са съгласувани с прогнозите на НАП. 

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона 

за бюджета на държавното обществено осигуряване е съобразно облагаемия им доход.  

1.1.4. Здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица са 

заложени в размер на 123 000 хил. лв. и са съгласувани с прогнозите на НАП. В този 

показател са включени вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго 

основание по ЗЗО и еднократно внесените суми за възстановяване на 

здравноосигурителните права на лицата, пребиваващи повече от 183 дни в чужбина. 
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1.2. Трансфери за здравно осигуряване: 

В проекта за 2022 г. за трансфери за здравно осигуряване са предвидени 

2 083 717,5 хил. лв. от размера на предвидените здравноосигурителни приходи. 

Трансферите за здравно осигуряване за 2022 г. са разчетени с ръст от 

303 606,5 хил. лв. спрямо 2021 г., който се дължи на от увеличаване на частта от 

осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, 

осигурявани за сметка на държавния бюджет с 5 на сто (от 55 на сто от 2016 г. и 5 на 

сто годишно от всяка следваща година до достигане на минималния осигурителен 

доход за самоосигуряващите се лица по реда на чл. 40, ал. 4а от ЗЗО) и от дигането на 

размерът на мин.осигурителен доход до увеличения размер на МРЗ.  

Прогнозният размер на трансферите за здравно осигуряване за лицата, които 

съгласно чл. 40, ал. 4а от ЗЗО се осигуряват за сметка на държавния бюджет за 

2022 г. е на база разчети за натуралните и стойностни показатели по отделните 

категории лица, на базата на изискана информация от съответните компетентни 

институции, които предоставят на НЗОК прогнозни данни за броя на осигуряваните 

лица.  

Доходът, на основата на който здравно се осигурява тази категория лица е 

върху процент от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 

както следва. 

 за 2022 г. – 85 на сто от минималния осигурителен доход за 

самоосигуряващите се лица; 

  за 2023 г. – 90 на сто от минималния осигурителен доход за 

самоосигуряващите се лица.  

 за 2024 г. – 95 на сто от минималния осигурителен доход за 

самоосигуряващите се лица; 

 

2. Неданъчни приходи 

През 2022 г. за показателя неданъчни приходи са предвидени 22 782,8 хил. лв., 

които са на база прогноза на НЗОК и получена информация от НАП, за прогнозите на 

НАП за събираните от тях приходи в резултат на което увеличението на неданъчните 

приходи е в размер на 2 285 хил. лв. повече спрямо заложените през 2021 година. 

 

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването 

През 2022 г. са предвидени като трансфер от Министерство на здравеопазването 

(МЗ) общо 181 570,6 хил. лв.: 

От тях 106 570,6 хил.лв. са за финансиране на разходите за: лекарствени 

продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за 

здравето (ЗЗ); дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, 

комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични 

заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с 

кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от ЗЗ; дейности за 

здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ; суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО; 

дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от 

ЗЗ и дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 
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от ЗЗ и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за 

хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване . 

Средствата в размер на 75 000 хил.лв. са допълнителен трансфер от 

Министерството на здравеопазването по чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, и се предвиждат за 

заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно 

положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и до три месеца след 

нейната отмяна на изпълнителите на медицинска помощ. 

 

 

4. Трансфери от централния бюджет по чл. 5 

През 2022 г са предвидени средства в размер на 162 000 хил.лв., чрез трансфер 

от централния бюджет по бюджета на НЗОК, за срока на обявена извънредна 

епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по 

чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и до три месеца след нейната отмяна. Със средствата 

се осигурява: 

1. изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал 

на изпълнителите на болнична медицинска помощ за всеки месец, както следва: 

а) на лекари – в брутен размер на 600 лв.; 

б) на магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в брутен размер на 600 лв.; 

в) на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" – в брутен 

размер на 360 лв.; 

г) на помощник-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в брутен размер на 360 лв.; 

д) на санитари – в размер на 120 лв. 

2. изплащане на изпълнителите на медицинска помощ на сума в размер на 10 лв. за 

поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID -19, включително и издаване 

на документ/и за поставянето, например сертификат за ваксинация срещу COVID-19, 

отговарящ на изискванията на държавите – членки на Европейския съюз.  

3. изплащане на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени 

продукти (аптека) на сума в размер на 10 лв. за изпълнено електронно предписание с 

предписани лекарствени продукти за диагноза COVID-19.  

 

 

ІІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 

Общо разходи и трансфери - всичко по проекта на бюджет на НЗОК за 2022 г. са 

в размер на 6 169 969,9 хил. лв., в т.ч.: 

1. РАЗХОДИ 

Общо разходите по проекта на бюджет на НЗОК за 2022 г. са в размер на 

6 169 969,9 хил. лв. или с 723 657,0 хил. лв. повече спрямо ЗБНЗОК за 2021 г. По 

видове разходите са разпределени, както следва: 

apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art61_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art222_Al4_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art222_Al4_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art222_Al4_Pt2&Type=201/
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1.1. Текущи разходи 

Общо текущите разходи по проекта за 2022 г. са в размер на 5 987 861,4 хил. лв., 

или увеличение с 699 710,9 хил. лв. спрямо ЗБНЗОК за 2021 г. 

 

1.1.1. Разходи за персонал 

Разходите за персонал по проекта за 2022 г. са в размер на 68 130,1 хил. лв. 

Размерът на заложените разходи за персонал е на база заложените и одобрени средства 

през 2021 г., като средствата са увеличени предвид наложените нормативни промени 

през 2021 г. и съгласно макроикономическите показатели в Приложение 2 

"Макроикономическа прогноза" към писмо на МФ изх. № 91-00-536/05.10.2021 г., 

относно подготовката на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с 

бюджет за 2022 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

Съгласно писмо на министъра на финансите с изх.№ 91-00-637/24.11.2021 г. са 

отразени и ефектите, произтичащи от увеличения размер на минималната работна 

заплата от 650 лв. на 710 лв., политика по доходите от 5% за персонала, който не е нает 

на минимална работна заплата, както и ефекта за персонала за НЗОК от увеличението 

на максималния осигурителен доход от 3 000 лв. на 3 400 лв. В проекта на ЗБНЗОК за 

2022 г. са включени и средствата формирани от индексиране със 7,8%, съгласно 

определения в макроикономическата прогноза показател „компенсация на един нает“. 

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. заложените средства за разходи за персонал са 

увеличени спрямо заложените в ЗБНЗОК за 2021 г. с 21,5 на сто или с 12 079 хил. лв., с 

цел обезпечаване плащанията за персонала на база структурата на персонала през 

2021 г. и одобрения размер за разходи за персонал за 2021 г. Взети са предвид 

средствата, необходими за обезпечаване в годишен размер на извършените през 2021 г. 

разходи за персонал, свързани с промени в нормативната уредба. Тези разходи не бяха 

предвидени в бюджета на НЗОК, който е утвърден през м. 12.2020 г. със ЗБНЗОК за 

2021 г.  

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС № 81/09.03.2021 г. беше 

променен видът правоотношение на голяма част от персонала на НЗОК от трудово на 

служебно. С преминаване от трудови към служебни правоотношения значително се 

увеличава размерът на средствата за осигурителни вноски, които се дължат от 

работодател. Необходимите за промяната средства за 2021 г. са в размер на 1 440,4 хил. 

лв. за деветмесечен период. За 2022 г. са предвидени допълнителни средства за 12 

месеца, в размер на 1 920,6 хил. лв., спрямо заложените със ЗБНЗОК за 2021 г.  

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС № 82/10.03.2021 г. беше 

определен нов размер на индивидуалните основни месечни заплати. Необходимите 

средства за персонал за 2021 г. са в размер на 1 762 хил. лв. за деветмесечен период. За 

2022 г. са предвидени допълнителни средства за 12 месеца, в размер на 2 349,3 хил. лв. 

спрямо заложените със ЗБНЗОК за 2021 г. 

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. са взети предвид средства за придобит трудов 

стаж и професионален опит за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения, 

съгласно Наредба за структурата и организацията на работната заплата, на база на 

разпределените за 2021 г. средства за тази категория лица. 
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1.1.2. Издръжка на административните дейности 

Разходите за издръжка на административните дейности по проекта на ЗБНЗОК за 

2022 г., са в размер на 36 790,1 хил. лв. Размерът на заложените средства е увеличен 

спрямо ЗБНЗОК за 2021 г. (ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 

77/16.09.2021 г.) с 6 150,1 хил. лв. В тези средства са предвидени разходите за 

обезпечение през 2022 г. на електронните системи за сигурност във всички обекти на 

Централно управление на НЗОК и 28 РЗОК , комплексно обслужване и системна, 

експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на НЗОК, 

гарантиращи спазване на препоръките дадени от компетентните органи за обезпечаване 

сигурността на информацията, както и на услугите, необходими за функциониране на 

дейността на НЗОК. В завишението на средствата по този показател са включени 

средства, във връзка със задълженията на НЗОК по водени съдебни дела за 

обезщетения, държавни такси и лихви. Предвижда се да се гарантира заплащането на 
съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК, както и лихвите върху 

главниците по постъпили изпълнителни  листове за дейност от предходни периоди от 

изпълнители на БМП с които няма сключени споразумения според изискванията на 

ЗБНЗОК 2021. В завишението се предвиждат и увеличения размер на разходите на 

НЗОК, във връзка с увеличението на цените на вода, горива и енергия, заявените 

необходими средства за периода за заплащане на дължими средства по действащи 

договори, необходими средства за реализиране на нови проекти (изграждане на 

резервен център за данни за нуждите на основните системи на НЗОК, осигуряване на 

електронен обмен на социално-осигурителна информация между Република България и 

ЕС чрез софтуер) . 

Съгласно чл. 24, т. 2 от ЗЗО разходите за издръжка на административните 

дейности по здравното осигуряване са в размер до 3 на сто от разходите за съответната 

година, определени със Закона за бюджета на НЗОК. Процентът на общата сума на 

административните разходи и разходите за придобиване на нефинансови активи по 

проекта на ЗБНЗОК за 2022 г., спрямо общите разходи, е в размер на 1,9 на сто, което е 

под допустимите 3%, съгласно ЗЗО. 

 

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 

Средствата за здравноосигурителни плащания за 2022 г., са в размер на 

5 539 370,6 хил. лв., което представлява увеличение с 421 311,2 хил. лв. спрямо 

ЗБНЗОК за 2021 г.  

Очакваните резултати, които се планират да се постигнат през 2022 г., в 

рамките на заложените в проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. средства за 

здравноосигурителни плащания са следните: 

- обезпечаване ефективното функциониране на системата на задължителното 

здравно осигуряване; 

- осигуряване на здравноосигурените лица (ЗОЛ) на достъпна, качествена и 

своевременна медицинска помощ; 

- сключване на договорите по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО между НЗОК и изпълнителите 

на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от ЗЗО; 
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- равнопоставен достъп на лечебните заведения до системата на задължителното 

здравно осигуряване, при спазване изискванията на закона. 

В съответствие с разпоредбите на ЗЗО, НЗОК планира и договаря закупуването в 

полза на здравноосигурените лица на медицинската помощ в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване в рамките на обемите, договорени в 

Националните рамкови договори (НРД) или в решението на Надзорния съвет на НЗОК 

и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в 

годишния размер на средствата по ЗБНЗОК.  

Националната здравноосигурителна каса предлага следното разпределение на 

средствата за здравноосигурителни плащания по бюджета за 2022 година: 

1. за медицински дейности, съгласно чл. 1, ал. 2 от проекта на ЗБНЗОК за 

2022 г. – 3 558 754,4 лв., в т.ч:  

1.1. първична извънболнична медицинска помощ – 305 042 хил. лв.; 

1.2. специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение)  и здравни грижи – 319 855,8 хил. лв.: 

1.3. медико-диагностична дейност – 143 671,6 хил. лв.; 

1.4. болнична медицинска помощ – 2 790 185 хил. лв. 

2. за дентални дейности, съгласно чл. 1, ал. 2 от проекта на ЗБНЗОК за 2022 

г. – 234 247,3 хил. лв.  

3. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели, съгласно чл. 1, ал. 2 от проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. 

- на обща стойност от 1 636 368,9 хил. лв., като в това число се включват 

здравноосигурителните плащания за:  

3.1. за заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани 

лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната, чието ниво на 

заплащане е 100 на сто – 31 084,4 хил.лв.; 

3.2. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 

домашно лечение на територията на страната – 26 101,4 хил.лв.; 

3.3. лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната 

извън тези по ред 1.1.3.5.5. – 703 262,2 хил.лв.; 

- в т.ч. лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната 

извън тези по ред 1.1.3.5.5 назначени с протокол, за които се извърша експертиза – 

394 055,9 хил. лв.; 

- в т.ч. лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната 

извън тези по ред 1.1.3.5.5 за които не се изисква протокол – 309 206,3 хил. лв.; 

3.4. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и 

инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на 

болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги, извън тези на ред 1.1.3.5.5 – 156  997,7 хил. лв.; 
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3.5. лекарствени продукти с годишен разход за терапия на задължително 

осигурено лице равен или по-висок от прага на ефективност на разходите (3 пъти 

брутния вътрешен продукт на човек от населението) – 598 007,1 хил. лв.; 

3.6. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 

120 916,1 хил. лв. 

 

4. за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в 

съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по 

проекта за 2022 г. са разчетени 110 000 хил. лв. 

С проекта се предвижда и през 2022 г. да се извършват плащания по дейности, 

финансирани от Министерството на здравеопазването, Агенцията за социално 

подпомагане и по реда на системите за координация за социална сигурност.  

Проектът на ЗБНЗОК за 2022 г. е съобразен с нормативната уредба, 

очертаваща приоритетите и политиките в сферата на здравеопазването и 

задължителното здравно осигуряване. Заложените параметри създават стабилна 

финансова рамка за процеса по преговорите по Национален рамков договор за 

2022 година. 

 

 

По отделните направления на здравноосигурителните плащания предвидените в 

законопроекта средства осигуряват: 

А. В областта на първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) 

1. Със средствата е предвидено да се обезпечи и гарантира заплащането на 

здравните дейности за първична извънболнична медицинска помощ по пакета по чл.2, 

ал.1 от ЗЗО и гарантиране оказването на първична медицинска помощ за всички 

здравноосигурени лица, направили избор на личен лекар. 

2. Гарантиране обема дейности по програма „Детско здравеопазване“, а именно: 

ежемесечни профилактични прегледи за децата от 0 до 1-годишна възраст (или 14 

прегледа годишно на едно дете в тази възрастова група); за децата от 1 до 2-годишна 

възраст – 4 прегледа годишно; за децата от 2 до 7-годишна възраст – 2 прегледа 

годишно; за децата от 7 до 18-годишна възраст – 1 преглед годишно и извършване на 

имунизациите на всяко дете от 0 да 18-годишна възраст, съгласно календара за 

задължителните имунизации и реимунизации. 

По проекта за 2022 г. е разчетено закупуване на общ брой от 3 млн. дейности по 

програма „Детско здравеопазване“. 

3. За осигуряване изпълнението на диспансерното наблюдение, съгласно пакета 

по чл.2, ал. 1 от ЗЗО, са предвидени 4,7 млн. диспансерни прегледи и диференцираното 

заплащане за извършените: 

- прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване; 

- прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания; 

- прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания. 

4. Гарантиране извършване на 2,6 млн. профилактични прегледи и имунизации по 

Имунизационния календар, с цел ранно откриване и превенция на заболяванията;  
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5. Допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП за работа при 

неблагоприятни условия на работа при отдалечени и труднодостъпни райони в 

страната. 

6. Със средствата за ПИМП се предвижда да се осигури финансирането на 

здравните дейности по пакета по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО, съгласно Приложение № 1а към 

Наредба № 9 от 10.12.2019 г.- „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински 

сестри, акушерки или лекарски асистенти“  

Със средства за пакета „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински 

сестри, акушерки или лекарски асистенти“ ще се обезпечат дейностите, които се 

осъществяват от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от амбулатория 

за първична медицинска помощ за новородени до 14 дни, след изписване им от 

лечебното заведение. Това ще повиши удовлетвореността на медицинските 

специалисти от функционирането на системата на здравеопазване, ще повиши 

мотивацията и отговорностите им при изпълнение на работните задължения и ще 

осигури качество и достъпност на здравните грижи на новородените в дома им.  

В тази връзка общият размер на средствата в законопроекта се предвиждат в 

размер на 305 042 хил. лв.  

 

Б. В областта на специализираната извънболнична медицинска 

помощ (СИМП) и здравни грижи 

1. По проекта за 2022 г. е разчетен общ брой от 21,0 млн. специализирани 

дейности в специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно пакета по чл. 

2, ал. 1 от ЗЗО, в т.ч.:  

1.1. по повод насочване на ЗОЛ към извънболнична специализирана помощ – 

7,1 млн. първични прегледи;  

1.2. по повод насочване на ЗОЛ към извънболнична специализирана помощ -

3,2 млн. вторични прегледи;  

1.3. за диспансерно наблюдение, прегледи по програма „Майчино 

здравеопазване“ и др. – 1,0 млн. прегледа;  

1.4. за медицинска експертиза – 1,1 млн. прегледа;  

1.5. за високоспециализирани дейности (като ехокардиография, ЕЕГ, ЕМГ и др.) 

– 800 хил. дейности; 

1.6. за физиотерапия и рехабилитация – 7,8 млн. дейности. 

Предвидени са средства по време на въведените с акт на министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна, за 

изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ - диагностично-

консултативен център; медицински център или медико-диагностичен център, 

сформирали екип или екипи за преглед и изследване на пациенти със съмнение за 

КОВИД-19, както и за лечение на пациенти с потвърден КОВИД-19, съответно 

поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационно 

система за борба с КОВИД 19, с лека или лека към средна степен на тежест на 

заболяването. 

 

В тази връзка средствата в законопроекта се залагат в размер на 319 855,8 хил. лв.  
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В. В областта на медико-диагностичната дейност (МДД) 

1. По проекта за 2022 г. е прогнозиран общ брой от около 22 млн. броя медико-

диагностични изследвания за осигуряване на диагностичния процес и диспансерното 

наблюдение, съгласно пакета по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО.  

2. Със средствата за МДД по проекта се гарантира:  

2.1 извършването на планираните профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 

години при ОПЛ, на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на заболяване, по програма 

„Детско здравеопазване“, програмата „Майчино здравеопазване“ и извършването на 

прегледите във връзка с диспансерното наблюдение; 

2.2 назначаване на изследване на цитонамазка за жени от 30-40 годишна възраст 

в календарната година с цел профилактика на злокачествено новообразование на 

шийката на матката, съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията;  

2.3. осигуряване извършването на диагностичните изследвания, свързани с 

ранно откриване на заболявания и усложнения при остри състояния в извънболничната 

помощ; 

2.4. плащанията за високо-специализирано медико-диагностично изследване 

„Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“. 

 

В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. в пакета от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК са въведени медико-диагностични 

изследвания в пакет Клинична лаборатория, както следва:  

- „Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4)“;  

- „Фибрин деградационни продукти: D-димер“; 

-  „Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS 

CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици“ 

 и в пакет Вирусология – „Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 

типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 

и 18“. 

В тази връзка в законопроекта се залагат средства в размер на 143 671,6 хил. лв. 

за 2022 г. 

 

 

Г. В областта на болничната медицинска помощ (БМП)  

Със средствата за БМП по проекта за 2022 г. се предвижда осигуряване на 

достъпа на здравноосигурените лица до болнична медицинска помощ, изпълнявана на 

територията на съответната РЗОК, разширяване на достъпа и съответно на обхванатите 

болни с модерни, високотехнологични и високоефективни методи на лечение. 

С планираните средства по проекта за 2022 г. е разчетено осигуряване на 

финансирането на пакета болнична помощ по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО за закупуването 

годишно на общ брой от около 2,2 млн. броя хоспитализации по клинични пътеки и 

1,6 млн. клинични и амбулаторни процедури, като са предвидени и средства за 

изпълнителите на болнична медицинска помощ в условията на обявено извънредно 
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положение, съответно обявена извънредна епидемична обстановка във връзка със 

Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични 

мерки на територията на Република България.  

По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки на територията на цялата страна с оглед осигуряване на 

достъп до болнична медицинска помощ на пациентите след проверка и разрешение 

от съответната районна здравна инспекция (РЗИ) изпълнителите на болнична помощ 

могат да преструктурират и увеличават броя на разкритите легла, в т.ч. и тези за 

интензивно лечение, за пациенти с COVID-19, с което се увеличава обема дейност. 

По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки на територията на цялата страна, НЗОК заплаща за КП № 

39 и КП № 48 цена 1400 лв. в случаите на положителен резултат при приемане за 

хоспитализация или при поставена диагноза с код U07.1 COVID-19 от проведено по 

време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на 

COVID-19“ или тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2., като са взети в предвид 

направените изменения и допълнения в алгоритъма на: КП № 39 „Диагностика и 

лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“, КП № 

48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ и 104 „Диагностика 

и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с 

усложнения“, по които се лекуват пациенти с COVID-19. В средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ са предвидени с 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. в пакета от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК две нови Амбулаторни процедури: 

Амбулаторна процедура № 46 „Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим 

диабет, ползващи инсулинови помпи и/или сензори за продължително мониториране на 

нивото на глюкозата“ и Амбулаторна процедура № 47 „Обучение и подпомагащо 

консултиране на пациенти с диабет“. Предвижда се обособяването на АПр за 

диагностика и лечение на ретинопатия на недоносените деца в неонатологичните 

отделения на изпълнителите на БМП, като и клинична процедура за диагностика и 

проследяване на тумора под обща анестезия, в лечебни заведения в Република 

България, разполагащи със съответната апаратура, при спазване на необходимото 

качеството, съгласно препоръките от европейските и световни протоколи. Към 

настоящия момент образната диагностика при ретинобластом при деца и 

лазертерапията на новородени с ретинопатия се извършват в чуждестранни клиники 

при съответното заплащане от страна на НЗОК. Предвижда се въвеждането на 

методиката за 50-60 пациента годишно по КП по лъчелечение с високата ефективност 

за лъчелечение на ранен простатен карцином с перманентни интерстициални 

радиоактивни източници – йод 125, която методика е с резултати за нисък риск, по-

високата преживяемост, подобряване на качеството на живота и липсва на късни 

лъчеви усложнения.  

Създадена в Наредба № 9 от 2019 г. е нова АПр № 45 „Диагностика на първични 

имунни дефицити“. Прогнозният годишен брой е от 200 пациента с годишен ресурс от 

180 000 лв. С включването на АПр № 45 ще се осигури достъпът на 

здравноосигурените лица до този вид медицинска помощ. В Наредба № 9 от 2019 г. за 

основния пакет е въведена КП № 267 „Физикална терапия, рехабилитация и 

специализирани грижи след лечение от COVID-19“ за лечение на пациенти с остатъчни 

проблеми за здравето непосредствено след проведено активно лечение от COVID - 19, с 
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уточнена диагноза и стабилизирано соматично и неврологично състояние, при които не 

е необходимо активно лечение на основното заболяване, усложненията и 

придружаващите заболявания, но е доказана необходимостта от провеждането на 

физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи с цел стабилизиране на 

постигнатия ефект от болничното лечение. С включването на тази КП в пакета от 

здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК ще се даде възможност за лечение 

на остатъчни проблеми за здравето след преболедуване на ковидната инфекция и ще се 

улесни достъпът на здравноосигурените лица до този вид медицинска помощ. 

Съгласно Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни 

статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, 

и на медицинските процедури, отчитането на медицински дейности в страната ще се 

извършва според новата класификация на Кодиращата система на медицинските 

процедури (КСМП). Въвеждането на класификацията е етап, чрез който ще стане 

възможно преход от клинични пътеки към системата на диагностично-свързаните 

групи. Предвижда се финансовото обезпечение във връзка въвеждането на КСМП по 

време на 2022 г. 

В тази връзка средствата в законопроекта се залагат в размер на 

2 790 185 хил. лв. за болнична медицинска помощ за 2022 г. 

 

 

Д. В областта на денталната помощ 

По законопроекта е заложено осигуряване на 6,1 млн. броя дентални дейности, в 

т.ч.: 

1. Дейности за ЗОЛ до 18-годишна възраст – за целия заплащан през 2022 г. 

период – по 1 преглед и до 4 лечебни дентални дейности; 

2. Дейности за ЗОЛ над 18-годишна възраст – за целия заплащан през 2021 г. 

период – по 1 преглед и до 3 лечебни дентални дейности.  

3. Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно  

обеззъбени ЗОЛ, независимо от възрастта, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 

години.  

Предвидени са и средствата за заплащане на дейностите от пакета на първичната 

и специализираната дентална помощ при провеждане на дентално лечение под обща 

анестезия за лица с психически заболявания до и над 18-годишна възраст. 

В тази връзка средствата в законопроекта за дентални дейности се залагат в 

размер на 234 247,3 хил. лв. за 2022 година. 

 

 

Ж. В областта на лекарствените продукти, медицински изделия и диетични 

храни  

През 2022 г. НЗОК ще гарантира заплащането на: 

1. В законопроекта, в чл. 1, ал. 2, в рамките на средствата за 

здравноосигурителни плащания за лекарствените продукти, медицински изделия и 

диетични храни, са диференцирани в отделни групи, плащанията относно: 
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- изпълнени електронни предписания с предписани лекарствени продукти, чието 

ниво на заплащане е 100 на сто - 31 084,4 хил. лв.; 

- медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 

домашно лечение на територията на страната – 26 101,4 хил. лв. 

С отделянето в отделен ред на разходите на НЗОК за заплащане на електронни 

предписания и МИДХ за домашно лечение, ясно се  определят целеви средства в закона 

за бюджета на НЗОК за съответната година за лекарствени продукти във връзка с 

прилагане на Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 

НЗОК. 

2. Лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, извън 

тези по ред 1.1.3.5.5  на обща стойността 703 262,2 хил.лв.:  

- лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза, 

със заложени в законопроекта за 2022 година средства в размер на 394 055,9 хил. лв.  

- лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън 

тези по ред 1.1.3.5.5, за които не се изисква протокол - със заложени в законопроекта за 

2022 година средства в размер на 309 206,3 хил. лв. 

3. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и 

инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,  включени в пакета 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на 

болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги извън тези по ред 1.1.3.5.5. - със заложени в законопроекта за 2022 

година средства в размер на 156 997,7 хил. лв. 

4. Диференцирана е и нова група лекарствени продукти (нова спрямо 

съществуващите три групи лекарствени продукти, предвидени в ЗБНЗОК за 2021 г.), за 

която е предвиден съответен бюджет, на отделен ред 1.1.3.5.5. на стойност – 

598 007,1 хил.лв. 

В така сформираната група по критерий праг на ефективност (3 пъти БВП на 

човек от населението) ще попаднат лекарствени терапии с висока стойност, чието 

влияние върху бюджета на НЗОК и по-специално върху разходите за лекарствени 

продукти е силно интензивно завишаващо. В същото време тази група касае 

относително малък брой задължително осигурени лица. В тази група са включени 

лекарствени продукти за лечението на под 1% от ЗОЛ, а реимбурсната сума за тях 

представлява над една трета от всички разходи за лекарствени продукти,   

Отделянето на тези изключително скъпи терапии в самостоятелна група ще 

позволи в рамките на действащия механизъм и чрез договори сключвани с ПРУ да се 

осигури прогнозируемост, устойчивост и предвидимост на бюджета на НЗОК, без да се 

намалява достъпа до лечение, както и по справедливо прилагане тежестта на механизма 

върху всички участващи ПРУ без да се нарушава принципа на солидарност. 

Прогнозният брой здравноосигурени лица, който ще се обърне към аптечната 

мрежа, за получаване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от 

НЗОК за домашно лечение за 2022 г. е над от 1,3 млн. здравноосигурени лица. 

Очакваният брой пациенти за 2022 г., за които НЗОК ще реимбурсира 

медицински изделия и диетични храни за медицински цели за домашно лечение е 

80 500 здравноосигурени лица. 
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4. Медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска 

помощ - със заложени в законопроекта за 2022 година средства в размер на 

120 916,1 хил. лв. 

Очакваният брой пациенти за 2022 г. за болнично лечение с медицински изделия 

е 45 000 здравноосигурени лица. 

Разширява се достъпа на ЗОЛ до медицински изделия прилагани в условията на 

болнична медицинска помощ с 95 броя за следните видове медицински изделия:   
- „Активни имплантируеми слухови системи за средно ухо“.  

- „Магнезиево резурбируемо скеле“.  

- „Система за гръбначно-мозъчна стимулация“.  

- „Перкутанни импланти за лечение на митрална недостатъчност“. 

Продължава действието на въведения през предходната година Механизъм, 

гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за напълно платени 

медицински изделия в условията на болничната помощ, съгласно който при 

надвишаване обеми по „Спецификация с определени и групирани медицински изделия, 

прилагани в условията на болничната медицинска помощ“, търговците на едро, 

сключили договор с НЗОК се заплащат по-ниски стойности за надвишения брой 

медицински изделия. 

През 2022 г. продължава действието на механизма за контрол върху разходите, 

за договарянето от НЗОК на отстъпки за всички лекарствените продукти от Позитивния 

лекарствен списък и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК, съгласно който се възстановяват надвишенията на 

годишните стойности по отделните групи лекарствени продукти.   

Заложените по проектозакона средства за лекарствени продукти, медицински 

изделия и диетични храни са в общ размер на 1 636 368, 9 хил. лв.  

 

Ж. В областта на медицинската помощ, оказана в съответствие с правилата 

за координация на системите за социална сигурност 

В съответствие с разпоредбите на относимото европейско законодателство за 

координация на системите за социална сигурност, осигурените в една държава членка 

на ЕС лица, при престой или пребиваване на територията на друга държава членка, 

следва да получат същите обезщетения в натура (медицинска помощ от публичния 

здравноосигурителен пакет), както осигурените граждани на държавата по престой или 

пребиваване, и по реда, определен в местното национално законодателство-принцип на 

равното третиране. По аналогичен начин са уредени и правата на граждани, осигурени 

в държави извън ЕС, с които Република България има сключени, обнародвани и влезли 

в сила международни договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си 

здравно осигуряване. Разпоредбите изискват да се спазва равно третиране на 

българските здравноосигурени лица, осигурени в държавите от ЕС и в държавите, с 

които Република България има сключени, обнародвани и влезли в сила международни 

договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване. 

Със средствата от 110 000 хил. лв. в проекта на закона за бюджета за 2022 г., се 

предвижда осигуряване заплащанията към другите държави членки за оказаната 

медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет по реда на правилата за 

координация на системите за социална сигурност. 
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1.1.4 Плащания от трансфери и целеви субсидии от МЗ 

През 2022 г. се предвижда МЗ ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета 

на НЗОК, в общ годишен размер от 106 570,6 хил. лв., за финансиране на разходите за: 

1.1.4.1. Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл.82, 

ал.2, т.3 от ЗЗ – за изпълнение на Национална програма за първична профилактика на 

рака на маточната шийка в Република България 2021 – 2024 г., Национална програма за 

контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 - 2021 

г. и Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 

2019 - 2022 г. В тази връзка заложените средства са в размер на 6 576 хил. лв.  

1.1.4.2. интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) 

наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно 

(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, 

ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето, дейности за здравно неосигурени жени по чл. 

82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, като заложените средства са за здравнонеосигурени 

лица и са предвидени в общ размер на 8 789 хил. лв.  

1.1.4.3. Сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО (доплащане на разликата на намалените 

потребителски такси за пенсионери) са заложени средства в размер на 16 035 хил. лв.  

1.1.4.4. Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, 

ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от ЗЗ са 

заложени средства в размер на 37 170,6 хил. лв.  

1.1.4.5. Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения 

за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 

заложени средства в размер на 38 000 хил. лв. за стойността за медицински изделия, 

помощни средства, приспособления, съоръжения, както и техния ремонт за хората с 

увреждания 

 

1.1.5. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването на 

изпълнителите на медицинска помощ, за персонала пряко ангажиран с дейности 

по време на извънредна епидемична обстановка, поради епидемично 

разпространение на COVID -19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците: 

 

1.1.5.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за 

осъществяване на болнична помощ – заложени средства в размер на 60 000 хил. лв. 

Със средствата се осигурява заплащане за изпълнителите на болнична 

медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена 

извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID -

19, съгласно методика по чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и за преодоляване на последиците.  

Заплащане получава наетият персонал, в лечебното заведение изпълнител на 

болнична медицинска помощ (сключил договор с НЗОК), който e извършвал пряко 
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дейностите по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти, представляващи 

потвърден случай на COVID-19, съгласно въведена със Заповед № РД-01-

724/22.12.2020 г. на министъра на здравеопазването дефиниция за случай по 

приложение № 1 към т. 2, и отразени в Национален регистър за борба с COVID-19  

 

1.1.5.2. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (други 

субсидии и плащания) – заложени средства в размер на 15 000 хил. лв. 

Със средствата се осигурява заплащане за изпълнителите на извънболнична 

медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена 

извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID -

19, съгласно методика по чл. 15а, ал .1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и за преодоляване на последиците, като се изплащат месечни суми: 

- за изпълнителите на първична медицинска помощ за всеки лекар, за наетите 

лекари в лечебното заведение и за всеки нает професионалист по „Здравни грижи“, в 

съответното лечебно заведение. 

- за изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ - 

диагностично-консултативен център; медицински център или медико-диагностичен 

център, което е сформирало екип или екипи за преглед и изследване на пациенти със 

съмнение за COVID - 19, както и за лечение на пациенти с потвърден COVID - 19.  

- за наетия персонал в лечебни заведения осъществяващи лабораторна дейност, 

сключили договор с НЗОК, където персоналът задължително е извършвал пряко 

дейностите по диагностика на пациенти с доказан SARS-CoV-2, които са определени 

със заповед на министъра на здравеопазването за провеждане на лабораторно PCR 

изследване и потвърждение на COVID – 19. 

 

1.1.6. Плащания от трансфер от централния бюджет по чл. 5 за: 

За периода на обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично 

разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, съгласно 

заповед на министъра на здравеопазването, чрез трансфер от централния бюджет по 

бюджета на НЗОК се осигуряват средства в размер на 162 000 хил. лв. за: 

1.1.6.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за 

осъществяване на болнична помощ – заложени средства в размер на 145 000 хил. лв. 

Със средствата за периода на обявена извънредна епидемична обстановка ще се 

изплащат допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ за всеки месец, както следва: 

а) на лекари – в  брутен размер на 600 лв.; 

б) на магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в брутен размер на 600 лв.; 

в) на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" – в брутен 

размер на 360 лв.; 

г) на помощник-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 

от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в брутен размер на 360 

лв.; 

apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art222_Al4_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art222_Al4_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art222_Al4_Pt2&Type=201/
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д) на санитари – в брутен размер на 120 лв. 

Допълнителни трудови възнаграждения по този ред не се изплащат на лекари и 

на магистър-фармацевти, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно.  

С цел постигане на равнопоставеност се предлага работещите в болничните 

аптеки помощник-фармацевти да се включват изрично като отделна категория 

правоимащи лица, така както магистър фармацевтите, с оглед точно прилагане на 

закона. 

1.1.6.2 Плащания за поставяне на ваксини срещу COVID -19 – заложени средства 

в размер на 15 000 хил. лв. 

Със средствата за периода на обявена извънредна епидемична обстановка ще се 

изплаща на изпълнителите на медицинска помощ на сума в размер на 10 лв. за 

поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID -19, включително и издаване 

на документ/и за поставянето, например сертификат за ваксинация срещу COVID-19, 

отговарящ на изискванията на държавите – членки на Европейския съюз.  

1.1.6.3. плащания за изпълнени електронни предписания с предписани 

лекарствени продукти за диагноза COVID-19 – заложени средства в размер на 

2 000 хил. лв. 

Заплащане в размер на 10 лв. за всяко отчетено електронно предписание с 

предписан/и лекарствен/и продукт/и за лечение на остро инфекциозно заболяване по 

смисъла на чл. 4 от Наредба № 7 от 2015 г. за критериите за определяне на 

заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса 

заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели, поради епидемично разпространение на заразни 

болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето за срока на обявено извънредно 

положение или при обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично 

разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и в изпълнение 

на т. 4 и т. 5 от Меморандум за сътрудничество, подписан от председателя на 

Надзорния съвет на НЗОК и председателя на Управителния съвет на Българския 

фармацевтичен съюз. 

 

1.2. Придобиване на нефинансови активи 

Средствата за придобиване на нефинансови активи са в размер на 

8 000,0 хил. лв.  

През 2022 г. са планирани средства  за придобиване на нефинансови активи на 

НЗОК, с които да се обезпечат проекти, необходими за функциониране на 

административната дейност на НЗОК: за основни ремонти и придобиване на 

материални и нематериални дълготрайни активи, доставка на хардуерно и 

комуникационно оборудване, доставка на програмни продукти и лицензи, изнесени 

дейности по управление на информационните технологии и услуги в системата на 

НЗОК. С предвидените средства е планирано обезпечаване надграждането на 

Интегрираната информационна система на НЗОК и изграждане на резервен дейта 

център. 
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1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. е заложен резерв в размер на 174 108,5 хил. лв., 

което представлява три на сто от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски 

и трансферите за здравно осигуряване. В хода на 2022 г. с тези средства се  предвижда 

да се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания. 

 

III. БЮДЖЕТНО САЛДО 

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. се предвижда балансирано бюджетно салдо. 

 

С ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се предвиждат 

изменения в Закона за здравното осигуряване и в Закона за здравето, както следва: 

 

В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се регламентира правомощие на 

Надзорния съвет на НЗОК за определяне на условията и реда за предоставяне на 

информация на застрахователни дружества по чл. 68, ал. 5, с оглед необходимостта от 

въвеждане на „подробни, ясни и изчерпателни процедури за обработване на 

чувствителни лични данни на физически лица при създаване на завишен контрол, 

гарантиращ невъзможността за предоставяне на непропорционална по обем 

информация, в сравнение с изискваната според нормативната уредба, информация“, в 

съответствие с принципното разбиране на надзорния орган КЗЛД относно спазване 

правилата за обработване на специални категории лични данни и необходимостта от 

завишен контрол от страна НЗОК като администратор, особено в случаите на предаване 

на информация от здравното досие извън организацията. Целта е да се повиши 

ангажираността на НЗОК като институция чрез прилагането на по-строг контрол по 

отношение обработването на специални категории лични данни, включително 

налагането на завишени изисквания към служителите. 

 

В тази връзка е и промяната в чл. 68, ал. 5, с която се предлага правна 

регламентация в ЗЗО на предоставянето на данни за осигурените лица, отговаряща на 

възможността застрахователните дружества да изискват от НЗОК информация за 

здравословното състояние на застрахованите при тях лица за рискове, свързани с  

техния живот и здраве. Тази възможност е регламентирана с разпоредбите на чл. 107, 

ал .1 и чл. 454 от Кодекса за застраховането (КЗ), въведена като допълнително условие 

по отношение на обработването на специални категории данни съгласно чл.9, пар.2, б 

„ж“ и чл. 9, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО. Считаме за необходимо тази правна възможност да 

намери отражение и да бъде уредена и в специалния за НЗОК закон - ЗЗО. 

 

Информацията, която се съхранява и предоставя от НЗОК е необходима на 

застрахователя за точна оценка на риска, още на етапа преди сключване на 

застрахователен договор, както и по време на неговото изпълнение. За целите на 

сключване и изпълнение на застрахователен договор за застраховките „Живот“, 

„Злополука“, „Медицинска застраховка“, „ Обща гражданска отговорност“ и „ Помощ 

при пътуване (Асистанс)“, от съществено значение е здравословното състояние на 

застрахованото лице. От здравословното състояние на кандидата за застраховане - 

физическо лице, зависят параметрите на горепосочените видове застрахователни 
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договори, които всеки застраховател ще предложи на това лице. Здравословното 

състояние на осигурено лице ще окаже влияние върху предложената от застрахователя 

застрахователна сума, застрахователна премия и покрити застрахователни рискове.  

 

С проекта се предлага регламентация на периода, за който застрахователните 

дружества могат да изискват от НЗОК информация за здравословното състояние на 

застрахованите лица. Поради липса на предвидена регламентация в правната уредба по 

отношение на периода, за който може да се предоставя информация, към настоящия 

момент застрахователните дружества получават информация за голям период от време. 

Това е предпоставка за предоставяне на информация, която би надхвърлила целите, за 

които се обработва. С цел избягване предоставянето на информация, която би била 

прекомерна и представлява неправомерно обработване на чувствителни лични данни, 

се предлага, по аналогия на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗЗО, този период да бъде 

фиксиран за не повече от  5 години назад от подаване на заявлението пред НЗОК. По 

този начин ще се постигне съответствие с Общия регламент за защита на личните 

данни, който въвежда забрана за предоставяне на непропорционална по обем в 

сравнение с изискваната според нормативната уредба, информация. 

 

Предвижда се предоставянето на информацията от НЗОК за нуждите на 

застрахователните дружества да бъде вписана в Административния регистър като 

административна услуга, за чието предоставяне се заплаща от заявителя такса, 

определена с тарифа на Министерския съвет, в съответствие с чл. 3, б. „о“ от Закона за 

държавните такси, съгласно чиято разпоредба държавни такси се заплащат за искания 

до държавни учреждения да извършват действия или услуги и за издаване на 

документи и дубликати. Предлага се тарифата да бъде приета в срок до шест месеца от 

влизането в сила закона. Сумите от такси за предоставяне на информацията постъпват 

по бюджета на НЗОК, в съответствие с чл. 23, ал. 1, т. 7 от ЗЗО и съобразно 

изключението, предвидено в чл. 1, изр. първо от Закона за държавните такси, а именно: 

че държавните такси постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено 

друго. 

Във връзка с изискването на ал. 7 се предлага за случаите, в които се налага 

предоставяне на информация на МЗ, да се сключва споразумение с МЗ. В 

споразумението да са дефинирани исканите данни, техните параметри, и техническите 

детайли по предоставяне на информацията. По този ред се предлага да бъде осигуряван 

и достъпа на МЗ до информационната система по чл. 63, ал. 1.  

 

Промяната в чл. 45, ал. 18 цели създаване на правна сигурност и осигуряване и 

защита на правата на здравноосигурените лица. 

 

Предложението за изменение на чл. 45, ал. 29 цели да осигури целесъобразното 

разходване на бюджета на НЗОК, който е основен финансов план за набиране и 

разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване. 

 

Към настоящия момент се установява, че посочената в рамковите споразумения 

цена на единица активно вещество е различна за определените изпълнители - 

притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти (ТЕ), като 

максимална за съответния търговец. Отделно болничните лечебни заведения (БЛЗ) 

провеждат обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти, от които като 

резултат има други цени, които се отчитат към и заплащат от НЗОК.  
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Няма яснота коя цена следва да заплати НЗОК за лекарствените продукти, 

прилагани в болничната медицинска помощ, извън стойността на оказваните 

медицински услуги, когато в рамковите споразумения и сключените въз основа на тях 

договори от БЛЗ фигурира повече от една цена.  

 

Министерство на здравеопазването е предоставило еднократно през 2021 г. 

информация за класирани търговци на едро с лекарствени продукти, които участват с 

различни цени на единица активно вещество за съответния INN и форма. 

 

НЗОК не е страна по договорите за доставка на лекарствените продукти в БЛЗ, в 

съществуващите номенклатури няма въведена връзка и информация относно 

търговците на едро, доставили количествата опаковки. 

 

Установено е, че има различни цени, за които от една страна НЗОК не получава 

информация, но следва да изплаща на БЛЗ, а от друга – това води до нецелесъобразно 

разходване на бюджета, тъй като определянето на „по-ниска“ стойност е невъзможно и 

няма принцип, по който да бъде определена. 

 

Във връзка с предложената промяна в ал. 29 се предлага създаване на ал. 30 и 

съответно преномериране на последващите алинеи. С новата ал. 30 се регламентира 

процеса на предоставяне на информация в НЗОК за проведено договаряне за доставка 

на лекарствени продукти, които след прилагане в болничната медицинска помощ, 

извън стойността на оказваните медицински услуги, следва да заплати. 

 

 

 

Информацията е необходимо да се предоставя от министъра на здравеопазването в 

качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, предвид 

задължението на НЗОК да заплаща лекарствените продукти, прилагани в болничната 

медицинска помощ, извън стойността на оказваните медицински услуги. 

 

Предложението за промяна на досегашната ал. 32 чрез добавяне на „нормативен 

административен акт“ е резултат от необходимостта от изясняване правната същност 

на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, неговия 

предмет и обхват, страните и методиката за прилагане (Механизма). С оглед избягване 

на различни тълкувания при съдебни спорове, предложението е насочено към законово 

регламентиране на нормативния му характер. 

 

Предложението е съобразено с разпоредбите на Административнопроцесуалния 

кодекс и Закона за нормативните актове. Механизмът притежава белезите на 

нормативен административен акт, тъй като се издава по прилагане на закон и 

подзаконов нормативен акт от по-висока степен (чл. 45, ал. 31 от ЗЗО и чл. 34 от 

Наредба № 10), съдържа норми, които имат многократно правно действие, отнася се 

към индивидуално неопределен и неограничен брой адресати, приема се от Надзорния 

съвет на НЗОК на основание чл. 15, ал. 1, т. 4а от ЗЗО, при спазване на изискванията на 

§ 1а, т. 1 от ДР на ЗНА, и се обнародва в Държавен вестник, съгласно чл. 45, ал. 31 от 

ЗЗО и в съответствие с чл. 78, ал. 2 от АПК. Обнародването на нормативния акт е 

условие за влизането му в сила и го прави част от действащото право.  
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Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или 

дентална помощ може да се извършва и чрез проверки по постъпили жалби от 

здравноосигурени лица в случаите по чл. 35, ал. 2 от ЗЗО, като проверките по тях се 

извършват в срок до един месец от постъпване на съответната жалба. Съгласно чл. 121 

от АПК срокът за произнасяне по сигнал е двумесечен. С предложената промяна в чл. 

72, ал. 8 се цели постигане на съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а 

именно: с Административнопроцесуалния кодекс.  

 

С промени в ЗЗО, в сила от 01.01.2016 г. се въвеждат арбитражните комисии, 

които разглеждат възраженията на изпълнители на медицинска помощ при съставени 

протоколи с установени нарушения. Чл. 75, ал. 1 от ЗЗО предвижда, че в случаите, 

когато лицето оспори констатациите на съответното длъжностно лице по чл. 72, ал. 2, 

управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, в 7-дневен срок от получаване 

на писменото становище по чл. 74, ал. 4, изпраща спора за решаване от арбитражна 

комисия. Когато констатациите са оспорени пред управителя на НЗОК, спорът се 

решава от арбитражната комисия на тази РЗОК, с чийто директор изпълнителят на 

медицинска или дентална помощ – обект на проверката, е сключил договор.  

 

Липсата на законова възможност контролните органи на НЗОК/РЗОК, извършили 

проверка на лечебното заведение да искат отмяна на решенията на Арбитражната 

комисия по съдебен ред, в случаите, когато е издадено решение от Арбитражната 

комисия за прекратяване на производството, поставя страните в неравнопоставено 

положение и прегражда пътя за по-нататъшна защита на една от страните, което прави 

процеса неефективен и утежняващ контролното производство.  

 

В тази връзка, се предлага отмяната на чл. 75 и чл. 76 и съответна промяна в 

чл. 80.  

 

Предвидените в наредбата по чл. 82, ал. 6 от 3акона за здравето условия и ред за 

одобряване на заплащането на медицински и други услуги извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване изискват значително по дълъг период за събиране 

на изискуемите документи от трети лица, извън заявителя и НЗОК. Друго 

обстоятелство, налагащо по-дълъг срок от 14-дневния срок за произнасяне в 

административното производство е осъществяването на контакти с чужди лечебни 

заведения, с цел търсене на оферти за медицински услуги, които не могат да бъдат 

извършени в лечебни заведения на територията на Република България. Предвид 

обстоятелството, че идентично производство по издаване на индивидуални 

административни актове за лечение в чужбина е уредено в чл. 80а от ЗЗО, е налице 

правно и фактическо основание за създаване на изречение второ в чл. 82, ал. 6 и 

регламентиране на специален едномесечен срок за произнасяне на административния 

орган, страна в производството по одобряване на заплащането на медицински и други 

услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.  

 

 


