
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

18 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-77/18.12.2018 г. 

1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение 

към 30.11.2018 г. на бюджета на НЗОК и очакваните 

приходи и заявените средства за плащанията през м. 

декември 2018 г. 

2. Да се освободят средства в размер на 47 685,1 хил. лв. 

от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни 

разходи“, с които да се увеличат средствата за 

здравноосигурителни плащания, както следва: 
в лева

№ по ред Увеличение 47 685 100

1.1. Текущи разходи 47 685 100

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 47 685 100

1.1.3.2.
Специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
8 236 746

1.1.3.4. Медико-диагностична дейност 442 900

1.1.3.7. Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 39 005 454

№ по ред Намаление 47 685 100

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 47 685 100

Показатели по ЗБНЗОК за 2018 г.

 

3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата 

за разходи по бюджета на НЗОК за насочване на 

прогнозните остатъци на средства към 31.12.2018 г., за 

осигуряване на допълнителни средства за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска 

помощ: 

в лева

№ по ред Увеличение 16 198 522

1.1. Текущи разходи 16 198 522

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 16 198 522

1.1.3.7. Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 16 198 522

№ по ред Намаление 16 198 522

1.1. Текущи разходи 13 037 474

1.1.1. Разходи за персонал 384 300

1.1.2. Издръжка на административните дейности 816 727

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 11 836 447

1.1.3.1. Първична извънболнична медицинска помощ 294 056

1.1.3.3. Дентална помощ 11 377 653

1.1.3.6. Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 164 738

1.2. Придобиване на нефинансови активи 3 161 048

Показатели по ЗБНЗОК за 2018 г.

 
 

4. По реда на § 1 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., средства в 

размер на 70 151 381 лв. от преизпълнението на 

приходите, съгласно информацията от Националната 

агенция по приходите, да се ползват като източник на 

допълнителни средства за здравноосигурителни 

плащания за: 



 

в лева

№ по ред Увеличение 70 151 381

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 70 151 381

1. Здравноосигурителни приходи 67 643 522

1.1. Здравноосигурителни вноски 67 643 522

2. Неданъчни приходи 2 507 859

№ по ред Увеличение 70 151 381

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 70 151 381

1. РАЗХОДИ 70 151 381

1.1. Текущи разходи 70 151 381

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 70 151 381

1.1.3.5.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени 

продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична 

медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги 

67 342 813

1.1.3.5.1.
в т.ч. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели, за домашно лечение на територията на страната 
38 086 688

1.1.3.5.2.

в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в 

условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността 

на оказваните медицински услуги

29 256 125

1.1.3.7. Болнична медицинска помощ 2 189 876

1.1.3.8. Други здравноосигурителни плащания 618 692

1.1.3.8.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност
618 692

Показатели по ЗБНЗОК за 2018 г.

 

5. Компенсираните промени за 2018 г. по показателите по 

чл. 1, ал. 1, ред 3 (Получени трансфери от 

Министерството на здравеопазването за финансиране на 

разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности 

по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, 

т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно 

неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно 

(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-

венерически и психиатрични заболявания; интензивно 

лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите 

по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)) 

и ал. 2, ред 1.1.4 (Плащания от трансфери от 

Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3) от 

ЗБНЗОК за 2018 г. ще бъдат утвърдени от управителя на 

НЗОК след отчитане на плащанията към 31.12.2018 г., в 

изпълнение на § 2, ал. 4 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗБНЗОК за 2018 г. 

6. Приема, в приложение към настоящото решение, 

актуализиран годишен план и месечно разпределение на 

бюджета на НЗОК за 2018 г., във връзка с настоящото 

решение. 

7. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди 

разпределението на средствата по бюджетните сметки на 

ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2018 г., съгласно настоящото 

решение. 

8. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от 

неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2018 г., да се 

разпределят и издължат за здравноосигурителни 

плащания. 

9. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди 

съответните размери на стойностите за 

здравноосигурителни плащания с вътрешно-



 

компенсирани промени по т. 8 от настоящото решение. 

2. № РД-НС-04-78/18.12.2018 г. 

1. Приема разпределението на кредитите между 

елементите на Единната бюджетна класификация в 

бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи 

за 2018 г. както следва: 

в лева 

№ по 

ред
Обекти

Инвестиционна 

програма за 

2018 г. от 

27.09.2018 г.

Увеличение/

намаление +  

-

Коригирана 

ИП за 2018г.

1 2 3 4 5

Обща стойност на капиталови 

разходи
5 000 000 -3 161 048 1 838 952

I.
§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи"
135 017 -51 737 83 280

II.
§  52-00 "Придобиване на дълготрайни 

материални активи"
1 946 940 -1 573 602 373 338

§§  52-01 "Придобиване на компютри и 

хардуер" 
800 000 -617 788 182 212

§§ 52-03 "Придобиване на друго 

оборудване машини и съоръжения"
1 141 940 -954 268 187 672

§§  52-05 "Придобиване на стопански 

инвентар"
5 000 -1 546 3 454

III.
§ 53-00 " Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи“
2 918 043 -1 535 709 1 382 334

§§ 53-01 "Придобиване на програмни 

продукти и лицензи за програмни 

продукти“

2 918 043 -1 535 709 1 382 334

 

2. Излишъкът на средства по параграф „Придобиване на 

нефинансови активи“, в размер на 3 161 048  лв., да бъде 

насочен към параграфите за здравноосигурителни 

плащания. 

3. № РД-НС-04-79/18.12.2018 г. 

1. Приема в приложение 1 към настоящото решение 

месечни и индикативни стойности на изпълнителите на 

болнична медицинска помощ (БМП) за месец на дейност 

декември 2018 г., равни на утвърдените с решения на 

Надзорния съвет на НЗОК за м.ноември 2018 г. 

2. Изпълнителите на болнична медицинска помощ могат 

да подадат в РЗОК писмено заявление за увеличение на 

размера на месечната стойност по т.1 за случаите на 

спешна диагностика и лечение по КП, КПр или АПр, за 

сметка на до 5% от утвърдената стойност за следващия 

месец в приложение № 2 от индивидуалния си договор. 

3. В случай, че след заплащане на отчетената месечна 

дейност се установи недостигане от конкретен 

изпълнител на месечната стойност по т. 1, в част Б на 

приложение № 2 към договора се отразяват стойностите 

на заплатената за месеца дейност. Изпълнителят на БМП 

може да прехвърли икономията на средства в увеличение 

на утвърдената месечна стойност за дейност м. януари 

2019 г.  

4. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, 

правила за изменение и допълнение на правилата, приети 

с решение № РД-НС-04-6 от 26.01.2018 г., изм. и доп. с 

решения № РД-НС-04-33 от 14.05.2018 г. и № РД-НС-04-



 

50 от 27.07.2018 г., за прилагането им за дейност 

м.декември 2018 г. до влизането в сила на Закона за 

бюджета на НЗОК за 2019 г. 

5. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК сключването на анекси към 

договорите с изпълнителите на БМП за определените по 

т. 1 от настоящото решение стойности. 

4. № РД-НС-04-80/18.12.2018 г. 

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на 

активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични 

лекарствени продукти над 18 годишна възраст в 

извънболничната помощ“. 

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на 

умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден 

артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ 

псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ 

спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 

18 годишна възраст в извънболничната помощ“  

5. № РД-НС-04-81/18.12.2018 г. 

1. Приема по принцип проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за 

заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 

от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, на медицински изделия и на диетични храни за 

специални медицински цели, както и на лекарствени 

продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 

Закона за здравето. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да представи проекта 

по т. 1 на министъра на здравеопазването заедно с мотиви 

към него с определеното в чл. 28, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове съдържание. 

6. № РД-НС-04-82/18.12.2018 г. 

1. Утвърждава актуализирана в съответствие с обн. в ДВ, 

бр.104, ПМС № 286 за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл. 30а от Закона за 

медицинските изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на 

Министерския съвет от 2011 г. (Наредбата по чл. 30а 

ЗМИ) Спецификация, съставена по реда на Наредбата по 

чл. 30а от ЗМИ и приета с Решение № РД-НС-04-

60/22.10.2018 г., която определя и групира медицинските 

изделия, прилагани в условията на извънболничната и 

болничната медицинска помощ, по технически 

изисквания. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждане на процедурата по определяне на стойността, 

до която се заплащат медицинските изделия. 

3. Определя за външни експерти по смисъла на чл. 24, ал. 

3 от Наредбата по чл. 30а ЗМИ, лице с юридическо 

образование и лице с икономическо образование, 

посочени от министъра на здравеопазването. 

apis://Base=NORM&DocCode=53927&Type=201/


 

Неразделна част от настоящото решение е 

Спецификация по чл. 21, ал.1 от Наредбата по чл. 30а 

ЗМИ.  

7. № РД-НС-04-83/18.12.2018 г. 

1. Разрешава откриване на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на услуги за осигуряване на портиери за 

осъществяване на пропускателния режим в обектите на 

НЗОК на територията на страната“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи 

договори с класирания на първо място участник за срок 

от три години.  

8. № РД-НС-04-84/18.12.2018 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за 

офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 

обособени позиции“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи 

договори с определените изпълнители по обособените 

позиции. 

9. № РД-НС-04-85/18.12.2018 г. 

1. Разрешава откриване на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на горива за автомобилите 

на Националната здравноосигурителна каса и Районните 

здравноосигурителни каси чрез карти за безналично 

разплащане”. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и чрез регистрирано 

на борсата дружество да сключи борсов договор за 

доставка на горива, при условията на Техническите 

изисквания и Поръчката-спецификация на НЗОК.  

 


