ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 ЯНУАРИ 2021 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-15/27.01.2021 г.

№ РД-НС-04-16/27.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ
Утвърждава, в приложение към настоящото решение
по РЗОК, стойности за изпълнители на първична
извънболнична медицинска помощ, специализирана
извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична
дейност и дентална помощ, за заплащане през месец
януари 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец декември 2020 г., съгласно 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. и договор № РД-НС-01-3-1 от
06.04.2020 г. за изменение и допълнение на Национален
рамков договор за денталните дейности между НЗОК и
БЗС за 2020 - 2022 г.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по
РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ
(БМП), стойности за работа при неблагоприятни условия
през месец декември 2020 г., за заплащане през месец
януари 2021 г., съгласно 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 РЗОК утвърдените по т. 1 от настоящото
решение стойности да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП.

1. Определя годишните бюджети на всяка една основна
група лекарствени продукти, определена в Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., 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)
Основна група
лекарствени
продукти

3.

№ РД-НС-04-17/27.01.2021 г.

Годишен бюджет за
в т.ч. средства от
прилагане на Механизъм,
в т.ч. средства за
резерв за
Условен бюджет
гарантиращ
здравноосигурителни
непредвидени и
по тримесечие за
предвидимост и
плащания по
неотложни разходи, основната група
устойчивост на бюджета
ЗБНЗОК за 2021 г.
съгласно чл. 37, ал. 2
за 2021 г.
на НЗОК за 2021
от Наредба 10/2009

Основна група А

478 000 000

465 000 000

13 000 000

Основна група Б

304 816 740

296 528 670

8 288 070

76 204 185

Основна група В

560 000 000

545 000 000

15 000 000

140 000 000

119 500 000

2. Приетите по т. 1 бюджети по основни групи
лекарствени продукти се използват за прилагане на
Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за лекарствените
продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК,
приет с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС04-3/12.01.2021 г.
1. Приема разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи
за 2021 г., както следва:
№
по
ред

I.
II.

4.

№ РД-НС-04-18/27.01.2021 г.

1.
2.
3.
4.
III.
1.

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи
§ 51-00 "Основен ремонт на
дълготрайни материални активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни
материални 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"
§ 53-00 " Придобиване на
нематериални дълготрайни активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни
продукти и лицензи за програмни
продукти“

Инвестиционна програма на
НЗОК за 2021
г.
(в лева с ДДС)
5 000 000
186 580
3 331 420
2 093 320
190 000
488 100
560 000
1 482 000
1 482 000

2. Одобрява в Приложение № 1 към настоящото Решение
списък на обектите и позициите по параграфи и
подпраграфи от т. 1 в Инвестиционната програма на

НЗОК за 2021 г.
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава
вътрешни компенсирани промени до 100 000 лв. (сто
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 2021 г.

5.

№ РД-НС-04-19/27.01.2021 г.

1. Утвърждава критерии и ред за определяне на
изпълнители на болнична медицинска помощ по чл. 4, ал.
5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна
част от Методиката по чл. 344, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Националния рамков договор за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
критериите по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

6.

№ РД-НС-04-20/27.01.2021 г.

1. Одобрява предложената цялостна концепция и избор на
финансов план подробно описани във Вариант 1 на
предложение,
разработено
от
„Информационно
обслужване“ АД, изпълнител по договор № РД-14253/23.12.2019 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да планира средствата
за изграждането на Резервен център за данни на НЗОК,
съгласно т. 1, през 2021 година, да организира
провеждането на процедурата и да сключи договор с
класирания на първо място участник.

