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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 

ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2023 Г. 

 

Националният осигурителен институт, на основание точка I от Решение № 1 по 

Протокол № 1 от 16.01.2023 г. на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и 

във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на 

паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.) открива 

процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2023 г.  

1. Право на участие в процедурата имат субектите по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 1 от 

13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и 

рехабилитация. 

2. Място и срок за подаване на предложенията:  

Участниците подават предложенията си в деловодството на Националния 

осигурителен институт, гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64, стая № 319, до 17.00 ч. 

на 15 февруари 2023 г.   

3. Начин на провеждане на процедурата: 

Комисия, назначена от управителя на Националния осигурителен институт, ще провери 

съответствието на предложенията с предварително обявените задължителни изисквания.  

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще определи с решение 

изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2023 г. 

Решението на Надзорния съвет ще се съобщи на участниците в срок до 5 работни дни 

от издаването му.  

4. Лица за контакти и допълнителна информация: 

- Йорданка Николова, гл. експерт по осигуряването към дирекция ОКП - 926 11 68; 

- Адриана Андреева, гл. експерт по осигуряването към дирекция ОКП - 926 11 53; 

- Росица Милева, гл. юрисконсулт към дирекция „Правна“ – 926 10 76. 

Неразделна част от поканата са утвърдените с точка ІІ от Решение № 1 по Протокол    

№ 1 от 16.01.2023 г. на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: 

1. Задължителни изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и 

рехабилитация през 2023 г. 

2. Условия, при които Националният осигурителен институт ще финансира дейността 

по профилактика и рехабилитация през 2023 г. 

3. Образец на предложение за изпълнение на дейността по профилактика и 

рехабилитация и указания за подготовката му. 

4. Проект на договор. 

 

 

        УПРАВИТЕЛ:        

 

          ИВАЙЛО ИВАНОВ  
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