ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
04 ОКТОМВРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема за информация представеното текущо
изпълнение към 31.08.2017 г. на бюджета на НЗОК.
2. Да се освободят средства в размер на 69 500 хил. лв. от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, за извършване на
дължимите плащания м. октомври 2017 г., както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.
№ по ред Увеличение
Текущи разходи

69 500 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

69 500 000

1.1.3.5.1.
1.1.3.5.2.
1.1.3.6.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги
в т.ч. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, за домашно лечение на територията на страната
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в
условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността
на оказваните медицински услуги
Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ

№ по ред Намаление

№ РД-НС-04-100/04.10.2017 г.

69 500 000

1.1.

1.1.3.5.

1.

в лева

1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

68 500 000

46 500 000
22 000 000
1 000 000
69 500 000
69 500 000

3. Приема вътрешно-компенсирани промени между
показателите по бюджета на НЗОК за 2017 година, както
следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.
№ по ред Увеличение
1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО

№ по ред Намаление
1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.3.

Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ

в лева
635 000
635 000
635 000
635 000
635 000
635 000

4. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2017 г., във връзка с т. 2 и т. 3 от настоящото
решение.
5. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2017 г., съгласно настоящото
решение.

2.

№ РД-НС-04-101/04.10.2017 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 четвърто тримесечие на 2017 г., по РЗОК.
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-28/09.03.2017 г.
2. Определя представители от квотата на Националната
здравноосигурителна каса в състава на Акредитационния
съвет, както следва:
3.

№ РД-НС-04-102/04.10.2017 г.

Основни членове:
1. Д-р Галя Йорданова – директор дирекция ИМДП;
2. Д-р Галя Кондева - Мънкова – директор дирекция
ЛПМИКПО.
Резервен член: д-р Страшимир Генев – директор
дирекция БМП.

4.

№ РД-НС-04-103/04.10.2017 г.

Утвърждава отчета на управителя на НЗОК за
изразходваните средства при командироване в страната за
периода 28.09.2017 – 29.09.2017 година.
І. Отменя свое решение № РД-НС-04-21/13.02.2017 г.

5.

№ РД-НС-04-104/04.10.2017 г.

ІІ. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да
съгласуват „Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.
262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК“ и „Договор за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.
262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК, сключен
между НЗОК/РЗОК и притежателите на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки),
както следва:
1. Павлина Василева Иванова – началник отдел в
дирекция ЛПМИКПО – Председател;
2. Зоя Крачунова Вълева – директор дирекция СЧР и
главен счетоводител;
3. Ирена Дилянова Бенева – началник отдел в
дирекция ЛПМИКПО;
4. Юлиан Живков Якимов – главен юрисконсулт в
дирекция ЛПМИКПО;
5. София Герасимова Георгиева – главен експерт в
дирекция ЛПМИКПО;
6. Милена Стефчова Цонева – главен експерт в
дирекция ЛПМИКПО;
7. Светослав Красимиров Вътов – главен експерт в
дирекция ЛПМИКПО;
8. Лъчезара Божидарова Манева – Петкова –

началник отдел в дирекция ИПСИ;
9. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в
дирекция БФП.
Резервни представители:
Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция
ИПСИ;
Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция
ЛПМИКПО;;
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в
дирекция БФП.

6.

№ РД-НС-04-105/04.10.2017 г.

IIІ. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна
група с определените по т. ІI представители на НЗОК и 9
(девет) представители, определени от Управителния съвет
на Български фармацевтичен съюз за реализиране на
съгласуване на процедурата по т. IІ.
1. Разрешава откриването и провеждането на
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Доставка и гаранционна поддръжка на
хардуерно, софтуерно и компютърно оборудване за
нуждите на НЗОК, с две обособени позиции, както
следва: 1. Обособена позиция № 1: Доставка и
гаранционна поддръжка на хардуерно и софтуерно
оборудване за надграждане и разширение на ИТ
инфраструктурата в ЦУ на НЗОК; 2. Обособена позиция
№ 2: Доставка и гаранционна поддръжка на 20 броя
преносими компютри за нуждите на ЦУ на НЗОК и
РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи
договори с определените изпълнители по обособените
позиции.

