ПРОЕКТ
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2021 г.
(Oбн., ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.)

§ 1. В чл. 1. се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди таблицата числото „5 341 312,9“ се заменя с „5 475 812,9 “
б) таблицата към ал. 1 се изменя така:
№ по
ред
1
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.

Показатели
2
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Здравноосигурителни приходи
Здравноосигурителни вноски
Трансфери за здравно осигуряване
Неданъчни приходи
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за:
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение,
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с
психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82,
ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за
здравето
Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82,
ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето
Дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82,
ал. 1а и 6 от Закона за здравето
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения
за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване
Трансфери от централния бюджет по чл. 5

Сума
(в хил. лв.)
3
5 475 812,9
5 134 915,1
3 325 304,1
1 809 611,0
20 497,8
83 400,0
6 576,0

2 109,0

6 680,0
16 035,0
12 000,0
2 000,0
38 000,0
237 000,0

2. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата числото „5 341 312,9“ се заменя с „5 475 812,9“
б) таблицата към ал. 2 се изменя така:
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№
по ред
1

Показатели

2
II.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
1.
Разходи
1.1.
Текущи разходи
1.1.1.
Разходи за персонал
1.1.2.
Издръжка на административните дейности
1.1.3.
Здравноосигурителни плащания
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична
1.1.3.1.
медицинска помощ
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична
1.1.3.2.
медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение)
1.1.3.3.
здравноосигурителни плащания за дентална помощ
1.1.3.4.
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на страната, за
лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и
лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и
1.1.3.5.
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с
вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на
болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги
в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
1.1.3.5.1. храни за специални медицински цели за домашно лечение на
територията на страната
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
1.1.3.5.1.1.
страната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
1.1.3.5.1.2. страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1, медицински изделия и
диетични храни в извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при
1.1.3.5.2. пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в
условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказваните медицински услуги
здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани
1.1.3.6.
в болничната медицинска помощ
1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
1.1.3.8.
други здравноосигурителни плащания

Сума
(в хил. лв.)
3
5 475 812,9
5 475 812,9
5 316 765,5
56 051,1
30 640,0
5 146 674,4
266 710,9
283 229,0
197 386,0
100 901,0

1 332 000,0

787 000,0
465 000,0
322 000,0

545 000,0

115 982,0
2 645 000,5
85 000,0
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1.1.3.8.1.
1.1.3.9.
1.1.4.
1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.
1.1.4.4.
1.1.4.5.
1.1.4.6.
1.1.4.7.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за
координация на системите за социална сигурност
Здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3,
1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6 и 1.1.3.7 в условията на обявена епидемична
обстановка.
Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по
ал. 1, ред 3 за:
лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по
чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: интензивно
лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически
заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона
за здравето
суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето
дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето
медицински изделия, помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване
Придобиване на нефинансови активи
Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за първична
извънболнична медицинска помощ
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за специализирана
извънболнична медицинска помощ
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична
дейност
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска
помощ
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
страната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1, медицински изделия и
диетични храни в извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в
условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказваните медицински услуги
в т.ч. здравни грижи, съгласно § 8, ал.2

85 000,0
120 465,0
83 400,0
6 576,0

2 109,0

6 680,0
16 035,0
12 000,0
2 000,0
38 000,0
5 000,0
154 047,4
15 000,0
22 000,0
15 000,0
40 000,0
13 000,0
9 000,0

15 000,0

20 000,0
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§ 2. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ,
бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.), § 12, ал. 1 и 2 се изменят така:
„§ 12. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща стойността на помощните
средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания до
31 декември 2021 г., при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември
2019 г.
(2) „НЗОК заплаща до 31.12.2021 г. средствата за предоставените на хората с увреждания
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт
при досегашните условия и ред“.
§ 3. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се правят следните допълнения
1. В § 1 от Преходи и заключителни разпоредби се създава нова ал. 5 със следното
съдържание:
„(5) Средствата по ред 1.1.3.9. се разпределят и заплащат по решение на Надзорния съвет
на НЗОК, като в тях се включват средствата за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за
здравноосигурените лица в размер до 14 000 хил.лв., след сключване на договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.“
2. От средствата по ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“
и в изпълнение на § 8, ал. 1 и ал. 2 се определят 2 500 хил. лв. за изпълнение на дейността по
здравни грижи, осъществявана в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти.
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