ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 ОКТОМВРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема коригирано разпределение на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК, за придобиване на нефинансови
активи за 2017 г., както следва:
№ по
ред

Наименование, параграфи и подпараграфи

Всичко за НЗОК
§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни
материални активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни
2.
материални активи"
2.1. §§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"
§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване
2.2.
машини и съоръжения"
в т. ч. Доставка и монтаж на телефонна централа
за РЗОК Пазарджик
в т.ч. Доставка и монтаж на телефонна централа за
РЗОК Разград
1.

1.

№ РД-НС-04-106/16.10.2017 г.

Инвестицио
Коригирана
Увеличение
нна
Инвестиционна
(+)/
програма за
програма за
Намаление (-)
2017 г.
2017 г.
6 000 000
-2 204 209
3 795 791
2 262 330

-1 258 830

1 003 500

1 497 400

-904 401

592 999

476 000

-145 127

330 873

472 900

-219 274

253 626

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

2.3. §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства“

540 000

-540 000

0

2.4. §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"
§ 53-00 " Придобиване на нематериални
3.
дълготрайни активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
3.1
лицензи за програмни продукти“

8 500

0

8 500

2 240 270

-40 978

2 199 292

2 240 270

-40 978

2 199 292

2. Одобрява в приложение към настоящото Решение
списък на обектите и позициите по параграфи и
подпараграфи от т. 1 в коригираната Инвестиционна
програма на НЗОК за 2017 година, считано от 04.10.2017
г.
3. Излишъкът от средствата за придобиване на
нефинансови активи, в размер на 2 204 209 лева, да бъде
насочен за здравноосигурителни плащания с недостиг на
средства към 31.12.2017 г.
4. Възлага на управителя на НЗОК на всяко заседание до
края на 2017 г. да докладва за текущото изпълнение на
Инвестиционната програма на НЗОК за 2017 г.
1. Приема отчета за текущото изпълнение към 30.09.2017
г. и прогнозата за очакваното изпълнение към 31.12.2017
г. на бюджета на НЗОК за 2017 г.

2.

№ РД-НС-04-107/16.10.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК, в изпълнение на чл.
178, ал. 2 и чл. 333, ал. 2 от НРД за медицинските
дейности за 2017 г., да информира Управителния съвет на
Български лекарски съюз за изпълнението към 30.09.2017
г. на договорените обеми, както и за текущото
изпълнение на бюджета на бюджета на НЗОК за
здравноосигурителни плащания по чл. 3 и чл. 4 от Закона
за бюджета на НЗОК за 2017 г.

3. Възлага на управителя на НЗОК, в изпълнение на чл.
120, ал. 1 от НРД за денталните дейности за 2017 г., да
информира
Управителния
съвет
на
Български
зъболекарски съюз за изпълнението към 30.09.2017 г. на
здравноосигурителните плащания за дентална помощ.
1. Приема за информация доклада за изпълнението към
30.09.2017 г. на Правилата по чл. 3, ал. 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2017 г.
3.

№ РД-НС-04-108/16.10.2017 г.

2. Приема за информация отчета за изпълнението на
разходите за болнична медицинска помощ в резултат на
разпределението на средствата на ниво болници съгласно
Правилата по чл. 4, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК
за 2017 г.
1.Приема промени на решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. на месечни
стойности за периода на дейност м. октомври и м.
ноември 2017 г. за МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“
АД, гр. Ловеч; МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца и
МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин за увеличение на
стойностите, съгласно Приложение 1 към настоящото
решение.

4.

№ РД-НС-04-109/16.10.2017 г.

2. Приема промени на решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. на месечни
стойности за дейност м. октомври 2017 г. по предложение
на директорите на РЗОК, съгласно чл. 15 от Правилата по
чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., в
Приложение 2 към настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на съответните РЗОК при сключването на
анекси към договорите с изпълнителите на болнична
медицинска помощ да отразят в Приложение № 2 на
индивидуалните договори стойностите за дейностите по
приложения 2 и 3 от Правилата, съгласно т. 1 и т. 2 от
настоящото решение.

