ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
25 ОКТОМВРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Одобрява проект на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2018 година след становище
на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3 от
Закона за здравното осигуряване.

1.

№ РД-НС-04-110/25.10.2017 г.

2.
Възлага
на
управителя
на
Националната
здравноосигурителна каса на основание чл. 19, ал. 7, т. 5
от Закона за здравното осигуряване да внесе чрез
министъра на здравеопазването в Министерския съвет
одобрения по т. 1 проект на Закон за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2018 година.
1. За осигуряване на средства за извършване на
дължимите здравноосигурителни плащания до 10.11.2017
г., се освобождават средства в размер на 38 840 хил. лв. от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.
№ по ред Увеличение
Текущи разходи

38 840 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

38 840 000

1.1.3.5.1.
1.1.3.6.

№ РД-НС-04-111/25.10.2017 г.

38 840 000

1.1.

1.1.3.5.

2.

в лева

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
Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ

№ по ред Намаление
1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

31 040 000

31 040 000
7 800 000
38 840 000
38 840 000

2. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2017 г., във връзка с т. 1 от настоящото решение.
3. 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.
4. Възлага на управителя на НЗОК в края на всяка
седмица до края на календарната 2017 г. да предоставя на
членовете на Надзорния съвет информация за
постъпилите средства от възстановяване на отстъпки по
Наредба № 10 по сключените договори с притежателите
на разрешение за употреба.

