ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
01 АПРИЛ 2019 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК, за придобиване на нефинансови
активи за 2019г. както следва:
В лева
№ по
ред

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи
I.
II.

1.

№ РД-НС-04-22/01.04.2019 г.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
активи"
§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"
§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"
§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"

§ 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни
III.
активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти“

Инвестиционна
програма за
2019 г.

5 000 000
371 232
2 318 914
1 880 849
370 565
67 500
2 309 854
2 309 854

2. Одобрява в приложение 1 към настоящото Решение
списък на обектите и позициите по параграфи и
подпараграфи от т. 1 в Инвестиционната програма на
НЗОК за 2019 година.
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава
вътрешни компенсирани промени до 50 000 (петдесет
хиляди) лева в параграфите и между тях, в рамките на
утвърдените средства за придобиване на нефинансови
активи в чл. 1, ал. 2, т. 1.2 от Закона за бюджета на НЗОК
за 2019 година.

2.

№ РД-НС-04-23/01.04.2019 г.

1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Поддържане на придобитото право на ползване
(софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на
Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за
съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник.

3.

№ РД-НС-04-24/01.04.2019 г.

1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на консолидационна платформа за бази
данни предоставяна, като услуга и доставка на лицензи за
софтуерни продукти за нуждите на основни системи на
НЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор

с класирания на първо място участник.

4.

№ РД-НС-04-25/01.04.2019 г.

1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на
Националната здравноосигурителна каса, изграждане на
виртуална
частна
мрежа
между
28
Районни
здравноосигурителни каси, 68 офиса и Централно
управление на НЗОК, и доставка и пускане в
експлоатация на 2 броя опорни маршрутизатори“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с определения изпълнител за срок от 3 години.

5.

№ РД-НС-04-26/01.04.2019 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните
дейности от изпълнителите на първична извънболнична
медицинска помощ и специализирана извънболнична
медицинска помощ за второ тримесечие на 2019 г., по
РЗОК.
1. Определя годишните бюджети на всяка една основна
група лекарствени продукти по чл. 35, т. 1 от Наредба №
10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите
за заплащане от Националната здравноосигурителна каса
на лекарствени продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми,
гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК
(Наредба
10/2009),
като
средства
за
здравноосигурителни плащания, определени в Закона за
бюджета на НЗОК за текущата година и дял на резерва за
непредвидени и неотложни разходи, както следва:
(в лева)

6.

№ РД-НС-04-27/01.04.2019 г.

Годишен бюджет за
в т.ч средства от резерв
Основна група
в т.ч средства за
Условен бюджет
прилагане на Механизъм,
за непредвидени и
лекарствени
здравноосигурителни
по тримесечие за
гарантиращ предвидимост
неотложни разходи,
продукти чл.35, т.1 от
плащания по ЗБНЗОК
основната група за
и устойчивост на бюджета
съгласно чл.37, ал.2 от
Наредба 10/2009
за 2019 г.
2019 г.
на НЗОК
Наредба 10/2009
Основна група А

435 005 835

422 656 000

12 349 835

108 751 459

Основна група Б

295 023 279

286 647 555

8 375 724

73 755 820

Основна група В

396 249 542

385 000 000

11 249 542

99 062 386

2. В изпълнение на Механизма, гарантиращ предвидимост
и устойчивост на бюджета на НЗОК, след приключване
на всяко тримесечие НЗОК обобщава данните за
отпуснатите, респективно приложени и отчетени
количества лекарствени продукти, включени в основната
група, и съответната сума, подлежаща на реимбурсиране
от НЗОК, за това тримесечие (вкл. и средствата за
заплащане на отчетени рецептурни бланки с предписани
лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на
сто). От тази сума се приспадат всички договорени и
дължими отстъпки и се формира нетният разход на НЗОК

за съответното тримесечие на текущата година за
основната група по чл. 35, т. 1 от Наредба 10/2009.
3. Наличието на общо превишение на нетните разходи на
НЗОК за даденото тримесечие за основната група, спрямо
условния бюджет за тримесечие за тази група, е условие
за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, за тази основната
група по чл. 35, т. 1 от Наредба 10/2009.
1. Утвърждава стойността, до която НЗОК заплаща за
всяка група медицински изделия, считано от 01 юни 2019
г., посочена в Приложение № 1 Раздел А - стойност, до
която НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в
извънболничната медицинска помощ и Раздел Б стойност, до която НЗОК заплаща за медицински
изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

7.

№ РД-НС-04-28/01.04.2019 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
дейностите по чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и
за определяне на стойността, до която те се заплащат,
както и съставянето на Списък с медицински изделия по
групи, които НЗОК заплаща в условията на
извънболничната медицинска помощ, и стойността, до
която НЗОК заплаща за всяка група и Списък с
медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в
условията на болничната медицинска помощ, и
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група по
реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане.
3. Списъците по т. 2 влизат в сила от 01 юни 2019 година.
Неразделна част от настоящото решение са Приложение
№ 1 Раздел А - стойност, до която НЗОК заплаща за
медицински изделия, прилагани в извънболничната
медицинска помощ и Раздел Б - стойност, до която НЗОК
заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ.

8.

9.

№ РД-НС-04-29/01.04.2019 г.

Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
хроничен вирусен С хепатит над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ“.

№ РД-НС-04-30/01.04.2019 г.

1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на услуги по извършване на физическа
охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ),
извършване на дейности по поддържане на изградени
сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни
системи, видеонаблюдение и контрол на достъпа в
обектите на НЗОК”.

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с определения изпълнител за срок от 3 години.

