ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
07 ОКТОМВРИ 2021 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-111/07.10.2021 г.

Приема Изменения и допълнения на „Правила за
изменение на Правилата за условията и реда за прилагане
на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.“,
приети с Решение № РД-НС-04-8 от 21.01.2021 г. на
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
каса.
1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение
по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска
помощ (БМП), стойности за заплащане през месеците
октомври, ноември и декември 2021 г.

2.

№ РД-НС-04-112/07.10.2021 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 от настоящото
решение месечни стойности, да се отразят в Приложение
2 към сключените индивидуални договори на
изпълнителите на БМП.
1. Актуализира определените с решение № РД-НС-0417/27.01.2021 г. годишни 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)

3.

№ РД-НС-04-113/07.10.2021 г.

Актуализиран годишен
бюджет за
прилагане на
Механизъм,
Основна група
гарантиращ
лекарствени
предвидипродукти
мост и
устойчивост
на бюджета
на НЗОК за
2021
Средства
за
ЛП
основна 491 000 000
група А
Средства
за
ЛП
основна 305 816 740
група Б
Средства
за
ЛП
основна 571 000 000
група В

в т.ч. средства
за
здравноосигурителни
плащания по
ЗИДЗБНЗОК
за 2021 г.

в т.ч.
средства от
резерв за
непредвидени
и неотложни
разходи,
съгласно чл.
37, ал. 2 от
Наредба
10/2009

478 000 000

13 000 000

297 528 670

8 288 070

556 000 000

15 000 000

2. Актуализира определените с решение № РД-НС-0417/27.01.2021 г. условни бюджети за всяка една основна
група лекарствени продукти за трето и за четвърто
тримесечие на 2021 г., както следва:

(в лева)
Актуализиран
годишен
бюджет за
Условен
прилагане на
бюджет за
Основна група Механизъм,
основната
лекарствени
гарантиращ
група за трето
продукти
предвидимост
тримесечие на
и устойчивост
2021 г.
на бюджета
на НЗОК за
2021
Средства
за
ЛП
основна 491 000 000
126 000 000
група А
Средства
за
ЛП
основна 305 816 740
76 704 185
група Б
Средства
за
ЛП
основна 571 000 000
145 500 000
група В

Условен
бюджет за
основната
група за
четвърто
тримесечие
на 2021 г.

126 000 000

76 704 185

145 500 000

3. Приетите по т. 1 и т. 2 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.

4.

№ РД-НС-04-114/07.10.2021 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
одобрените от директорите на РЗОК стойности на
незаплатените дейности в болничната медицинска помощ
(БМП) за 2017 г. и до 01.04.2018 г., установени след
проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК,
съгласно § 1, ал.4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2021 г., за всяко
лечебно заведение, оказващо болнична медицинска
помощ, след сключено споразумение по реда на
определените съвместно условия и ред от Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна каса и
Управителния съвет на Българския лекарски съюз, в
изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за
2021 г. (№ РД-НС-01-1/04.10.2021 г.).
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да уведомят лечебните заведения
по т. 1 за Условия и ред № РД-НС-01-1/04.10.2021 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да упълномощи
директорите на РЗОК с нарочни пълномощни за
сключване на споразуменията по Условия и ред № РДНС-01-1/04.10.2021 г.

5.

№ РД-НС-04-115/07.10.2021 г.

1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Подновяване правото на ползване и техническа
поддръжка на лицензи за работа със Системата за анализ
на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на
Националната здравноосигурителна каса (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 за срок от една
година, с прогнозна стойност до 125 000,00 лв. без ДДС.

6.

7.

№ РД-НС-04-116/07.10.2021 г.

№ РД-НС-04-117/07.10.2021 г.

1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане
на Резервен център за данни (Disaster Recovery Center) за
нуждите на основните 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, с прогнозна
стойност до 4 900 000,00 лв. без ДДС.
1. Приема предложения от управителя на НЗОК
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството
и
дейността
на
Националната
здравноосигурителна каса.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати за
обнародване в „Държавен вестник“ одобрения по т. 1
Правилник.

