ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
11 АПРИЛ 2017 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-34/11.04.2017 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности (СМД) и стойността на медико-диагностичните
дейности (МДД) по типове направления по повод
посещение на ЗОЛ, съгласно първични медицински
документи от приложение № 3 „Първични медицински
документи“ на НРД за медицинските дейности за 2017 г. за
второ тримесечие на 2017 г., по РЗОК.

№ РД-НС-04-35/11.04.2017 г

Приема „Методика за определяне на списък с населени
места – практики с неблагоприятни условия на работа за
изпълнителите на първична извънболнична дентална
помощ“, която е неразделна част от това решение.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
общи тримесечни стойности на РЗОК за дейностите в
болничната медицинска помощ (БМП) по Приложение № 2
от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал.
1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.
(Правилата), приети с решение № РД-НС-04-29/27.03.2017
г., за закупуване от изпълнителите на БМП в периода м.
май – м. юли 2017 г. и извършени в периода м. април – м.
юни 2017 г. по сключените им договори.

3.

№ РД-НС-04-36/11.04.2017 г

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, в срок до 20.04.2017 г. да изпратят в
ЦУ на НЗОК разпределените по месеци стойности по т. 1
за съответната РЗОК, съгласно чл. 8, ал. 4 от Правилата, за
утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК на месечното
разпределение на бюджетните средства на НЗОК за
здравноосигурителни плащания за БМП за периода м. май
– м. юли 2017 г.
3. При определяне и текущо наблюдение на стойностите на
изпълнителите на болнична медицинска помощ по реда на
чл. 12 и чл. 13 от Правилата, директорите на РЗОК следва
да наблюдават и контролират разходите, като в третия
месец на тримесечието, след прилагане на реда на чл. 13,
ал. 1 от Правилата, изпълнителите на БМП могат да
компенсират използваните от тях средства от третия месец
за първите два, с не повече от 3 на сто от общата
тримесечна стойност, изчислена при спазване на реда на
чл. 12 от Правилата.
4. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 25.04.2017 г.
да информира надзорния съвет на НЗОК за очакваното
изпълнение на бюджета за болнична медицинска помощ за
първото тримесечие на 2017 г.

5. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 25.04.2017 г.
да информира Надзорния съвет на НЗОК за определените
от РЗОК стойности по т. 2 на дейностите за болнична
медицинска помощ по договорите с изпълнителите на
болнична медицинска помощ и по месеци.
6. Възлага на управителя на НЗОК във връзка с
информацията по т. 2 до т. 5 да информира Надзорния
съвет на НЗОК за прогнозното разпределение на
средствата за болнична медицинска помощ по видове
направления на разходите, съгласно Правилата по т. 1, на
ниво лечебни заведения за болнична помощ, в това число и
на ниво Централно управление на НЗОК, районни
здравноосигурителни каси и общо за НЗОК за 2017 г. по
месеци.

4.

№ РД-НС-04-37/11.04.2017 г

1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане,
профилактика и снабдяване с резервни части и
консумативи за копирни апарати „ХЕRОХ“ в ЦУ на НЗОК
и 28-те РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с
определения изпълнител за срок от 1 година.
1. Приема разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК, за придобиване на нефинансови активи
за 2017 г., както следва:
В лева
№
по
ред

Наименование, параграфи и подпараграфи
Всичко за НЗОК

5.

№ РД-НС-04-38/11.04.2017 г

1. § 51-00 "Основен ремонт на
дълготрайни материални активи"
2. § 52-00 "Придобиване на дълготрайни
материални активи"
2.1. §§ 52-01 "Придобиване на компютри и
хардуер"
2.2. §§ 52-03 "Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения"
2.3. §§ 52-04 "Придобиване на транспортни
средства"
2.4. §§ 52-04 "Придобиване на стопански
инвентар"
3. § 53-00 "Придобиване на нематериални
дълготрайни активи"
3.1. §§ 53-01 "Придобиване на програмни
продукти и лицензи за програмни
продукти"

Инвестиционна
програма
2017 г.
6 000 000
2 262 330
1 497 400
476 000
472 900
540 000
8 500
2 240 270
2 240 270

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото
решение, актуализиран списък на обекти и позиции по

Инвестиционната програма на НЗОК за 2017 г.

6.

№ РД-НС-04-39/11.04.2017 г

1. Разрешава сключване на допълнително споразумение
към договор № РД-14-3/18.01.2016 г. с предмет:
„Предоставяне на услуги по извършване на физическа
охрана, контрол на достъпа и поддържане на изградените
електронни системи за сигурност в обектите на НЗОК“, с
което ежемесечното възнаграждение по чл. 2, ал. 1 от
договора се променя на 148 720.79 лв. с ДДС, считано от
01.01.2017 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК
допълнителното споразумение по т. 1.

7.

8.

№ РД-НС-04-40/11.04.2017 г

№ РД-НС-04-41/11.04.2017 г

да

сключи

Разрешава да се сключи договор с УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД за изпълнение на КП № 242
„Диагностика и лечение на левкемии“ и КП № 243
„Диагностика и лечение на лимфоми“ от приложение № 16
„Клинични пътеки“ за срока на действие на НРД за
медицински дейности за 2017 г.
1. Утвърждава на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
допълнителни стойности за дейностите за болнична
медицинска помощ по приложение 2 от Правилата по чл. 4
от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за месец април
2017 г. (дейност м. март 2017 г.)., в размер на 97 хил. лв.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на СЗОК стойностите по т. 1 да бъдат отразени в
Приложение № 2 към индивидуалния договор на
изпълнителя.

9.

№ РД-НС-04-42/11.04.2017 г

Разрешава да се сключи допълнително споразумение със
„Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания – София област“ ЕООД за
изпълнение на клинични пътеки с №№ 171, 173, 175, 177,
180, 183, 184, 185, 186, 190, 191.1, 196, 197 и 199 от
приложение № 11 „Клинични пътеки по Решението“ за
месеците февруари и март по Решение № РД-НС-04-24-1
от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за
здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК, както
и договор по клинични пътеки с №№ 171, 173, 175, 177,
180, 183, 184, 185, 186, 190, 191.1, 192, 195, 196, 197, 199.1
и 199.2 от приложение № 16 „Клинични пътеки“ за срока
на действие на НРД за медицински дейности за 2017 г. за
срок до 30.06.2017 г.

