ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-135/10.12.2020 г.
2. Приема „Условия и ред в изпълнение на чл. 13 от НРД
за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. определени
съвместно между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз“.

1.

№ РД-НС-04-145/16.12.2020 г.

3. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК
да съгласува условията по т. 2 с Председателя на
Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
4. Приема „Условия и ред за прилагане на чл. 12, ал. 5 от
НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени
съвместно между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз“.
5. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК
да съгласува условията по т. 4 с Председателя на
Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз.
1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение
към 30.11.2020 г. на бюджета на НЗОК и очакваните
приходи и разходи през м. декември 2020 г.

2.

№ РД-НС-04-146/16.12.2020 г.

2. Приема промени по реда на Указания на Министерство
на финансите ДДС № 01/16.01.2020 г., във връзка с
възстановени средства на НЗОК през 2020 г. за
извършени разходи от бюджета на НЗОК за 2019 г. и 2020
г. при изпълнение на проект № 2016-BG-IA-0031
„Осигуряване
на
електронен
обмен
на
социалноосигурителна информация между България и
ЕС“ и по Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България 2014 - 2020 г.,
съгласно таблица № 1 от приложение 1 към решението.
3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата
за здравноосигурителни плащания, съгласно таблица № 2
от приложение 1 към решението.
4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата
за плащания от трансфери от Министерство на
здравеопазването по ал. 1, ред 3 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2020 г. и съответно в средствата за получени
трансфери от Министерство на здравеопазването,
съгласно таблица № 3 от приложение 1 към решението.
5. Да се освободят средства в размер на 33 573 290 лв. от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, за компенсиране на

недостига за дължимите плащания през м. декември 2020
г., съгласно таблица № 4 от приложение 1 към решението.
6. Да се освободят средства в размер на 70 543 610 лв. от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, за извършване на
авансово заплащане за дейност м. декември 2020 г. на
изпълнителите на ПИМП, СИМП и МДД по реда на
„Условия и ред в изпълнение на чл. 13 от НРД за
медицинските дейности за 2020 - 2022 г. определени
съвместно между НЗОК и БЛС“ и на изпълнителите на
дентална помощ по реда на „Условия и ред за прилагане
на чл. 12, ал. 5 от НРД за денталните дейности за 2020 2022 г., определени съвместно между НЗОК и БЗС“,
приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РДНС-04-145/16.12.2020 г., съгласно таблица № 5 от
приложение 1 към решението.
7. Утвърждава, в приложение 2 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 2020 г., съгласно „Условия и ред в
изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските дейности
за 2020 - 2022 г. определени съвместно между НЗОК и
БЛС“, „Условия и ред за прилагане на чл. 12, ал. 5 от НРД
за денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени
съвместно между НЗОК и БЗС“, приети с решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-145/16.12.2020 г.
и „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за
2020
г.
за
заплащане
на
стойности
за
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска
помощ, определени съвместно между НЗОК и БЛС“,
приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РДНС-04-136/10.12.2020 г.
8. Приема, в приложение 3 към настоящото решение,
актуализиран годишен план и месечно разпределение на
бюджета на НЗОК за 2020 г., във връзка с настоящото
решение, в сила от 13.12.2020 г.
9. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2020 г., съгласно настоящото
решение.
10. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от
неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2020 г., да се
разпределят и издължат за съответните плащания:
10.1. в рамките на утвърдените по т. 8 общи средства
за
„Разходи
за
персонал“,
„Издръжка
на
административните дейности“ и „Придобиване на
нефинансови активи“.
10.2. в рамките на средствата по § 2 от Преходни и

заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК
за 2020 г.
10.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на
показателите по бюджета на НЗОК в частта разходи и
трансфери.
11. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
съответните вътрешно-компенсирани промени по
показателите на бюджета на НЗОК, във връзка с т. 10 от
настоящото решение и т. III.8. от Условия и ред по
решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04145/16.12.2020 г.
1. Приема следните вътрешно-компенсирани промени и
разпределението на кредитите между елементите на
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за
придобиване на нефинансови активи за 2020 г.:

№ по
ред

3.

№ РД-НС-04-147/16.12.2020 г.

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи
§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
II.
активи"
§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"
§§ 52-02 "Придобиване на сгради"
§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"
§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"
§§ 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“
I.

Инвестиционна
програма за 2020 г.
11.2020

Увеличение/
намаление

Актуализирана
ИП
12.2020

5 000 000

0

5 000 000

89 351

0

89 351

3 640 320

-63 720

3 064 788

1 146 246
1 885 455

-84 020
0

1 062 226
1 885 455

76 631

0

76 631

15 519
4 657

20 300
0

35 819
4 657

1 782 141

63 720

1 845 861

1 782 141

63 720

1 845 861

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото
решение, актуализиран списък на обекти и позиции по
Инвестиционната програма на НЗОК за 2020 г. в сила от
01.12.2020 г.
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен в ранен и
късен амбулаторен стадий в извънболничната помощ“,

4.

№ РД-НС-04-148/16.12.2020 г.

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
дисеминиран
лупус
еритематодес
с
болестмодифициращи лекарствени продукти в извънболничната
помощ“,
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
грануломатоза на Wegener с Rituximab в извънболничната
помощ“,
4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
разстройства в метаболитния цикъл на уреята с натриев
фенилбутират в извънболничната помощ“,
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на

класическа фенилкетонурия
извънболничната помощ“,

със

Сапроптерин

в

6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
умерен до тежък пемфигус вулгарис с Rituximab в
извънболничната помощ“.

5.

№ РД-НС-04-149/16.12.2020 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”, с прогнозна стойност до 137 500.00 лв. без ДДС.
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.

6.

№ РД-НС-04-150/16.12.2020 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
увеличени стойности за дейностите в болнична
медицинска помощ, извън приложение 1 от Правилата по
чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК, и суми за работа при
неблагоприятни условия по реда на „Методика за
определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и
на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка“, приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от
06.04.2020 г. за изменение и допълнение на Национален
рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и
БЛС за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на съответните РЗОК утвърдените по т. 1 от
настоящото решение стойности да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори
на изпълнителите на болнична медицинска помощ в
месеца на заплащането им.

7.

№ РД-НС-04-151/16.12.2020 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение за
РЗОК – София област и по изпълнители на болнична
медицинска помощ (БМП), увеличение на месечните
стойности за заплащане през месец декември 2020 г.,
утвърдени по реда на Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2020 г. С утвърдените увеличения да
се приложи реда на чл. 369, ал. 9 от Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – София област да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
одобрените от директорите на РЗОК стойности на
медицинските изделия приложени при дейностите, чиито
стойности са утвърдени с решение № РД-НС-04-110 от
27.10.2020 г.

8.

№ РД-НС-04-152/16.12.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми
директорите на РЗОК за утвърдените стойности по т. 1 за
прилагане на „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. определени
съвместно между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз".
3. Възлага на управителя на НЗОК за заплащане на
медицинските изделия по т. 1 да преведе по сметката за
чужди средства утвърдената обща стойност по т. 1, която
да се отрази в изпълнение на разходите за
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска
помощ по Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

