ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение
към 30.11.2019 г. на бюджета на НЗОК и очакваните
приходи и разходи през м. декември 2019 г.
2. Да се освободят средства в размер на 77 105,3 хил. лв.
от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, съгласно Таблица № 1 от
Приложение 2 към решението.
3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата
по § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона
за бюджета на НЗОК за 2019 г., съгласно Таблица № 2 от
Приложение 2 към решението.
4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата
за разходи по бюджета на НЗОК за 2019 г., съгласно
Таблица № 3 от Приложение 2 към решението.

1.

№ РД-НС-04-109/13.12.2019 г.

5. По реда на § 1, ал. 1 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.,
средства в размер на 64 873 419 лв. от преизпълнението
на приходите, съгласно информацията от Националната
агенция по приходите, да се ползват като източник на
допълнителни
средства
за
здравноосигурителни
плащания, съгласно Таблица № 4 от Приложение 2 към
решението.
6. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение,
стойности на РЗОК за извършване на авансово заплащане
на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по
сключените договори с РЗОК за извършена дейност през
м. декември 2019 г., съгласно съвместно приетите с
Българския лекарски съюз и с Българския зъболекарски
съюз, в изпълнение на § 1, ал. 2 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК
за 2019 г., условия и ред (№ РД-НС-01-1 и № РД-НС-01-2
от 10.12.2019 г.)
7. Приема, в приложение 3 към настоящото решение,
актуализиран годишен план и месечно разпределение на
бюджета на НЗОК за 2019 г., във връзка с настоящото
решение.
8. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2019 г., съгласно настоящото
решение.
9. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от
неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2019 г., да се
разпределят и издължат за съответните плащания:

9.1. в рамките на утвърдените по т. 7 общи средства за
„Разходи за персонал“, „Издръжка на административните
дейности“ и „Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт“.
9.2. в рамките на средствата по § 2 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК
за 2019 г.
9.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на
показателите по бюджета на НЗОК в частта разходи и
трансфери.
10. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
съответните вътрешно-компенсирани промени по
показателите на бюджета на НЗОК, във връзка с т. 9 от
настоящото решение.
11. Настоящото решение e в съответствие с решение №
РД-НС-04-27/01.04.2019 г.
1. Приема вътрешно компенсирани промени в
разпределението на кредитите между елементите на
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за
2019 г по параграф „Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт“, както следва:
в лева

№ по
ред

Обекти

Обща стойност на разходите по §
"Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт"

2.

Инвестиционна
програма за
2019 г.приета с
Решение на НС
№ РД-НС-04-22
от 01.04.2019г

Увеличение /
Намаление

Коригирана ИП

5 000 000

0

5 000 000

371 232

-148 000

223 232

I.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
активи"

II.

§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
активи"

2 318 914

-210 807

2 108 107

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"

1 880 849

3 318

1 884 167

370 565

-179 325

191 240

67 500

-34 800

32 700

7 500

0

7 500

60 000

-34 800

25 200

2 309 854

358 807

2 668 661

2 309 854

358 807

2 668 661

№ РД-НС-04-110/13.12.2019 г.

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"
§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"
1

Машини за унищожаване на документи

2

Изграждане на електрическо табло, противопожарна
уредба и система за контрол на достъпа за дублиращия
център за данни

III.

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

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото
решение, актуализиран списък на обекти и позиции по
Инвестиционната програма на НЗОК за 2019 година.
3. Приема разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт за 2019 г., както следва:.

№ по
ред

Обекти

Коригирана
Инвестиционна
програма за 2019 г.
приета с Решение
на НС на НЗОК
№ НС-РД-04-……..

Инвестиционна
програма на НЗОК за
2019 г., приета с
Решение на НС на
НЗОК
№ НС-РД-04-…….

Увеличение / Намаление

Отчетени средства
по европейски
програми по реда на
ЗПФ и Указания на
МФ ДДС №
01/18.01.2019 г.

Икономия на
средства

Обща стойност на разходите по §
"Придобиване на дълготрайни

5 000 000

-315 402

-331 225

4 353 373

I.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни
материални активи"

223 232

0

-52 000

171 232

II.

§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни
материални активи"

2 108 107

-166 918

-175 194

1 765 995

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и
хардуер"

1 884 167

-166 918

-64 000

1 653 249

191 240

0

-81 500

109 740

§§ 52-03 "Придобиване на друго
оборудване машини и съоръжения"
§§ 52-05 "Придобиване на стопански
инвентар"
§ 53-00 " Придобиване на нематериални
III.
дълготрайни активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни
продукти и лицензи за програмни
продукти“

32 700

0

-29 694

3 006

2 668 661

-148 484

-104 031

2 416 146

2 668 661

-148 484

-104 031

2 416 146

4. Одобрява, съгласно Приложение 2 към настоящото
решение, актуализиран списък на обекти и позиции по
Инвестиционната програма на НЗОК за 2019 г.
5. Излишъкът на средства по параграф „Придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт“ в размер на
331 225 лв. да бъде насочен към параграф „Издръжка на
административните дейности“.
6. Възлага на управителя на НЗОК с размера на
свободните средства от Инвестиционната програма на
НЗОК за 2019 г. да се увеличат средствата по параграф
„Издръжка за административните дейности“.
Възлага на управителя на НЗОК да организира
извършването на допълнителни дейности към ПИС на
НЗОК, свързани с реализиране:
3.

№ РД-НС-04-111/13.12.2019 г.

1. Ъпгрейд на базата данни на ПИС до версия
11.2.0.4 Terminal Patchset Version на Oracle
Database 11gR2.
Дейността да се извърши при условията на
представената от фирма „ТехноЛогика“ ЕАД оферта с вх.
№ 18-00-1179/19.11.2019 г. в ЦУ на НЗОК.

4.

№ РД-НС-04-112/13.12.2019 г.

1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение
за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София
област”.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник за срок от една
година.

