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СПРАВКА ЗА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК ПРЕЗ 2017 
Г. 
 
 

НО-
МЕР 

РЕШЕ-
НИЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ ИЗПЪЛНЕ-
НИЕ 

№ РД-
НС-04-
1/ 
04.01.17 
г. 

1. Одобрява месец януари от първоначалното месечно 
разпределение на бюджета на НЗОК по Закона за бюджета на 
НЗОК за 2017 година в размер на 344 806 670 лева, в които са 
включени отложените плащания по решение № РД-НС-04-179 
от 21.12.2016 г., съгласно Приложение, което е неразделна част 
от настоящото Решение. 
2. Възлага на управителя на НЗОК за заседанието на 
Надзорния съвет на 11 януари 2017 г. да внесе предложение за 
месечно разпределение на бюджета на НЗОК до 31 март 2017 
г. и по Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. 

По т. 1 Писмо 
до РЗОК № 
20-00-
5/05.01.17 г. 
по т. 2 
докладна 
записка вх. № 
НС-01-00-
12/11.01.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
2/ 
04.01.17 
г. 

Съобразно изискванията на Наредба № 10 от 2009 г. и 
невъзможността на Надзорния съвет да вземе решение 
единствено по целесъобразност, възлага на управителя на 
НЗОК да покани ПРУ за нови разговори относно 
медикаментите, отразени в т. ІІ от докладна записка вх. № НС-
01-00-1/03.01.2017 г. 

Внесен 
материал за 
разглеждане 
на 
заседанието 
от 17.01.2017 
г., Взето 
решение № 
РД-НС-04-
/17.01.17 г. 

№ РД-
НС-04-
3/ 
04.01.17 
г. 

1. Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗБНЗОК за 2016 година 
директорите на РЗОК да представят на Надзорния съвет на 
НЗОК: 

1.1. Отчет по месеци за 2016 година за средствата от 
неизпълнение на месечните стойности, които са оставали за 
закупуване на допълнителни дейности в съответната РЗОК. 
Да се посочат допълнителните дейности и конкретните 
лечебни заведения за болнична помощ, за които са 
разходвани.  
1.2. Отчет за планираните, разпределените и изпълнените 
обеми дейности в болничната медицинска помощ по 
специалности, по отделните КП, КПр и АПр, за всяко от 
лечебните заведения за болнична помощ в района, отнесено 
към средното за района изпълнение. 
1.3. Информацията по т.1.1 и 1.2 да се подготви в срок до 15 
януари 2017 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да обобщи и представи на 
Надзорен съвет на НЗОК анализа на национално ниво в срок 
до 20 януари 2017 г., с причините за увеличението на 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-9/11.01.17 
г. 
По т. 2 
докладна 
записка вх. № 
НС-01-00-
25/17.01.17 г. 
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разходите и изпълнението на обемите, съгласно приложение 1, 
неразделна част от настоящото решение. 

№ РД-
НС-04-
4/ 
11.01.17 
г. 

1. Одобрява предложените от работната група и националния 
консултант проф. Гудев „Критерии за предписване на 
лекарствени продукти, съдържащи едно активно вещество 
(монопродукти), за лечение на заболяването „есенциална 
хипертония“ от клас І10 по международната класификация на 
болестите (МКБ 10), с ниво на заплащане 100 %“. 
2. Финансирането да бъде осигурено в рамките на бюджета на 
НЗОК за 2017 г., като със следващите бюджети да се разшири 
обхвата на 100 % заплащане на лекарствени продукти и на 
другите пациенти с хипертонична болест.  
3. Критериите по т. 1 са неразделна част от настоящото 
решение. 

Предприети 
необходими-
те действия 

№ РД-
НС-04-
5/ 
11.01.17 
г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, 
месечни стойности за дейностите в болничната медицинска 
помощ, заплащани в периода януари – април 2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на РЗОК стойностите по т. 1 за РЗОК да бъдат 
отразени в Приложение № 2 към съответните индивидуални 
договори с изпълнителите на болнична медицинска помощ. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-12/ 
11.01.17 г. 

№ РД-
НС-04-
6/ 
11.01.17 
г. 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, месечно 
разпределение на бюджета на НЗОК към 30 април 2017 година, 
съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение по т. 1. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-10/ 
11.01.17 г. и 
№ 20-00-
12/11.01.17 г. 

№ РД-
НС-04-
7/ 
11.01.17 
г. 

1. Приема предложения от управителя на НЗОК проект за 
изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 
29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за 
здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната 
здравноосигурителна касa. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да представи на министъра 
на здравеопазването за съгласуване приетото решение по т. 1. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-
17/16.01.17 г., 
обн. ДВ, бр. 8 
от 24.01.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
8/ 
17.01.17 
г. 

1. Приема разпределението на кредитите между елементите на 
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК, за 
придобиване на нефинансови активи за 2017г., както следва: 

а 

№ 
по 
ред 

Наименование, параграфи и подпараграфи 

Годишен 
план 

 2017г. в 
лв. 

  Всичко за НЗОК 6 000 000 
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1  § 51-00 "Основен ремонт на 
дълготрайни материални активи"  2 270 330 

2  § 52-00 "Придобиване на дълготрайни 
материални активи"  1 489 400 

2.1   §§ 52-01 "Придобиване на компютри и 
хардуер"  476 000 

2.2   §§ 52-03 "Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения" 464 900 

2.3   §§ 52-04 "Придобиване на транспортни 
средства" 540 000 

2.4   §§  52-05 "Придобиване на стопански 
инвентар" 8 500 

3  § 53-00 "Придобиване на нематериални 
дълготрайни активи"  2 240 270 

3.1  §§ 53-01 "Придобиване на програмни 
продукти и лицензи за програмни 
продукти" 

2 240 270 

2. Одобрява в приложение 1 към настоящото Решение списък 
на обектите и позициите по параграфи и подпараграфи от т. 1 
в инвестиционната програма на НЗОК за 2017 година. 
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава вътрешни 
компенсирани промени до 50 000 (петдесет 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 2017 година. 
4. Възлага на управителя на НЗОК на тримесечие да внася за 
разглеждане от Надзорния съвет отчет за изпълнението на 
Инвестиционната програма на НЗОК за 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По т. 3 
решение № 
РД-НС-04-
38/11.04.2017 
 
По т. 4 
Докладна 
записка вх. № 
НС-01-00-
136/07.09.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
9/ 
17.01.17 
г. 

1. Приема предложения Правилник за устройството и 
дейността на Националната здравноосигурителна каса. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия по 
обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно чл. 19, ал. 7, 
т. 6 от Закона за здравното осигуряване. 

Отменено с 
решение № 
РД-НС-04-
33/27.03.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
10/ 
17.01.17 
г. 

За лекарствените продукти, подлежащи на задължително 
централизирано договаряне на отстъпки на основание чл.45, 
ал.19 от ЗЗО: 

1. Cisplatin Accord 1 mg/ml - 50 ml с ПРУ Accord 
Healthcare Ltd; 
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2. ENDOXAN power for sol. for inj. 200mg х 10 с ПРУ 
Бакстер Онколоджи ГмбХ; 

3. HOLOXAN power for sol. for inj. 1000 x 1 с ПРУ 
Бакстер Онколоджи ГмбХ; 

4. Carboplatin Actavis concentrate for sol. for inf. 10mg/ml - 
15 ml х 1 с ПРУ Actavis Group PTC ehf., Исландия, 

ВЪЗЛАГА на управителя на НЗОК да сключи договори за 
отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. за 
условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 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 със съответните притежатели на 
разрешения за употреба на лекарствените продукти/техни 
упълномощени представители, за предложените от същите 
размери на отстъпките по-малки от нормативно установения 
минимален размер 10%. 

Настоящото решение е взето по целесъобразност, със 
следните мотиви: 

1. Горепосочените лекарствени продукти са 
безалтернативна основна терапия на онкологични и 
онкохематологични заболявания, в т.ч. и на деца; 

2. Изключването на тези противотуморни лекарствени 
продукти от ПЛС и преустановяване на заплащането им 
от НЗОК ще предизвика социално напрежение, тъй като 
ще лиши пациентите от животоспасяващо лечение. 
Съгласно чл. 5 на ЗЗО задължителното здравно 
осигуряване се осъществява на принципите на 
равнопоставеност при ползването на медицинска 
помощ и солидарност на осигурените при ползването на 
набраните средства; 

3. Липсата на адекватна терапия би ограничило 
терапевтичните възможности на специалистите и 
насочване на пациентите към таргетна терапия, която 
освен, че в много случаи не е основно лечение, ще 
доведе до допълнително бюджетно въздействие. 
Отпадането на лекарствените продукти се дължи на 
фактори, извън медицинските критерии за 
приложението им и ще създаде допълнително 
финансово обременяване, както на онкологичните 
центрове, така и на пациентите; 

Наредба № 10/2011 г. за условията и реда за лечение с 
неразрешени за употреба в Република България лекарствени 
продукти, както и за условията и реда за включване, промени, 
изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка 
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по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ (обн. ДВ, бр.95 от 2011г.) дава 
възможност за лечение с неразрешени за употреба в Република 
България лекарствени продукти, доставени по специална 
поръчка на лечебно заведение за болнична помощ. 
Преустановяване на заплащането от НЗОК на горепосочените 
лекарствени продукти и изключването им от ПЛС ще доведе 
до необходимост от прилагането на тази наредба. Това 
обстоятелство ще породи неяснота относно финансовата 
ефективност при изразходване на публични средства за тези 
продукти. 

№ РД-
НС-04-
11/ 
17.01.17 
г. 

1. Да се закупи отчетената дейност на изпълнителите на 
болнична медицинска помощ, които имат отчетена и 
незаплатена дейност по клинични пътеки, клинични процедури 
и амбулаторни процедури и приложените по тях медицински 
изделия, извършени през периода м. април 2016 г. - м. ноември 
2016 г., чиято стойност надвишава утвърдените стойности по 
Приложение 2 към сключените договори със съответните 
изпълнители. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на РЗОК, в срок до 23.01.2017 г. да изпратят 
доклади, съгласно чл.221, ал.15 от Решение № РД-НС-04-24-1 
от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за 
здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК, за 
резултатите от извършените проверки и да заявят 
необходимите средства за потвърдените при проверките 
стойности на незаплатената дейност. 
3. Проверените и потвърдени стойности, съгласно докладите и 
заявките по т.2 от настоящото решение, да бъдат изплатени 
след приемане от Надзорния съвет на НЗОК на месечно 
разпределение на средствата по бюджета на НЗОК за 2017., в 
месеца в който са осигурени заявените средства по т.2 от 
настоящото решение. 
4. Сумите на заплатените по т.3 от настоящото решение 
медицински дейности и медицински изделия, да се добавят 
към съответните стойности в Приложения №2 към 
индивидуалните договори на изпълнителите на болнична 
медицинска помощ в месеца, в който е извършено плащането 
от РЗОК. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-
19/18.01.17 г. 
и решение № 
РД-НС-04-
18/27.01.17 г. 

№ РД-
НС-04-
12/ 
17.01.17 
г. 

1. Утвърждава на МБАЛ Ловеч „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ 
АД месечни стойности за дейностите за болничната 
медицинска помощ в приложение 2 от Правилата по чл. 4 от 
Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., заплащани в периода 
февруари - април 2017 г., по 651 626 лв., на основание 
приетата корекция в предложението на директора на РЗОК 
Ловеч, на основание мотивите от РЗОК Ловеч във връзка с 
неотчетения запор в изчислението на базата за определяне на 
месечни стойности. 

Писмо до 
РЗОК Ловеч 
№ 20-11-
29/20.01.17 г. 



6 
 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора 
на РЗОК Ловеч стойностите по т. 1 за РЗОК да бъдат отразени 
в Приложение № 2 към индивидуалния договор на МБАЛ 
Ловеч „Проф. Д-р Параскев Стоянов“АД. 

№ РД-
НС-04-
13/ 
17.01.17 
г. 

1. Приема предложението за сключване на 
договори/допълнителни споразумения за оказване на 
медицинска помощ с „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, 
гр.Панагюрище, в сила от датата на подписването им. 
2. Възлага на управителя на НЗОК, чрез директора на РЗОК 
Пазарджик да сключи договори/допълнителни споразумения с 
„МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр.Панагюрище за дейностите 
за болнична медицинска помощ, на основание чл. 19 и при 
изпълнение на реда по чл. 18 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 
29март 2016 г., като отчетените случаи по силата на 
сключените договори/допълнителни споразумения, съгласно т. 
1 от настоящото решение се заплащат за сметка на средствата 
в ЦУ на НЗОК до 30.04.2017 г. 

 

№ РД-
НС-04-
14/ 
20.01.17 
г. 

1. Приема проекта на Национален рамков договор за 
денталните дейности за 2017 г. за обществено обсъждане. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия по 
публикуване на сайта на НЗОК за обществено обсъждане на 
проекта по т. 1. 

Договорът 
качен на 
сайта за 
обществено 
обсъждане 

№ РД-
НС-04-
15/ 
20.01.17 
г. 

1. Възлага на управителя на НЗОК да направи проучване за 
това какъв е броя на поставените медицински изделия 
„изкуствено сърце“, заявените за заплащане от НЗОК или 
министерство на здравеопазването за последните пет години, 
както и оферираните цени за този тип медицинско изделие. 
2. Възлага на управителя за следващо заседание на Надзорния 
съвет да предложи проект на решение за 100 % реимбурсиране 
на цената на медицинско изделие „изкуствено сърце“. 

Решение № 
РД-НС-04-
79/20.06.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
16/ 
20.01.17 
г. 

1. Приема направеното предложение на „УМБАЛ – Русе“ АД, 
гр. Русе да се предостави възможност за сключване на 
допълнително споразумение за оказване на медицинска помощ 
по клинични пътеки № 17, 18, 19.1, 20, 24, 25, 26 и 28, в 
случай, че лечебното заведение отговаря на общите и 
специални условия на НРД за медицинските дейности за 2015 
г. и Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 
и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на 
Надзорния съвет на НЗОК, както и на изискванията заложени в 
диагностично-лечебните алгоритми на съответните клинични 
пътеки във връзка с подобряване на достъпа на пациентите до 
високоспециализирана медицинска помощ и съгласно решение 
от проведено заседание на 20 януари 2017 г. на Националната 
комисия за изработване на Националната здравна карта.  
2. Възлага на управителя на НЗОК, чрез директора на РЗОК 
Русе, в случай че „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе заяви 
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сключване на допълнително споразумение по клинични пътеки 
№ 17, 18, 19.1, 20, 24, 25, 26 и 28, да извърши проверка на 
място в лечебното заведение с оглед на установяване на 
съответствие с общите и специални изисквания на НРД за 
медицинските дейности за 2015 г. и Решение № РД-НС-04-24-1 
от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за 
здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК 
(Решението), както и на изискванията заложени в 
диагностично-лечебните алгоритми на съответните клинични 
пътеки.  

№ РД-
НС-04-
17/ 
20.01.17 
г. 

Да се възложи на комисията, създадена със Заповед № РД-
18-181/12.12.2016 г. на управителя на НЗОК, във връзка с 
изготвения от комисията протокол № РД-13-155/18.11.2016 г. и 
осигуряването на технологична възможност за проследяване и 
съхранение на оперативни данни за всеки конкретен случай, 
следното: 

да проведе допълнителни преговори с участниците в 
процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК 
заплаща съответната група медицински изделия по позиция 
19.1. от утвърдената от Надзорния съвет с решение № РД-НС-
04-126/21.11.2016 г. спецификация, в която са определени и 
групирани медицинските изделия, прилагани в условията на 
извънболничната и болничната медицинска помощ по 
технически изисквания. 

 

№ РД-
НС-04-
18/ 
27.01.17 
г. 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, 
актуализация на месечното разпределение на бюджета на 
НЗОК до 30 април 2017 г., прието с решение № РД-НС-04-
6/11.01.2017 г., във връзка с осигуряването на необходимите 
средства за изпълнение на т. 3 от решение № РД-НС-04-
11/17.01.2017 г. през м.февруари 2017 г. дейностите в 
болничната медицинска помощ в размер на 18 770 711 лева и 
за медицински изделия 406 770 лева. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 

Взето 
решение № 
РД-НС-04-20/ 
13.02.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
19/ 
13.02.20
17 г. 

Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия по 
публикуване на проекта на Национален рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г. на интернет страницата на 
НЗОК за провеждане на обществени консултации. 

Проекта 
качен на 
сайта на 
НЗОК 

№ РД-
НС-04-
20/ 
13.02.20
17 г. 

1. Приема в приложение към настоящото решение 
актуализация на месечното разпределение на бюджета на 
НЗОК за 2017 г., прието с решение № РД-НС-04-18/27.01.2017 
г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 

Изпратено 
писмо до 
РЗОК № 20-
00-
51/16.02.17 
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3. Във връзка с изпълнението на решение на Надзорния съвет 
на НЗОК № РД-НС-04-11 от 17.01.2017 г. следва да бъде 
отложено за срока по § 9 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. и възлага 
на управителя на НЗОК да представи допълнителен анализ за 
тенденциите и рисковете за изпълнението на 
здравноосигурителните плащания. 

№ РД-
НС-04-
21/ 
13.02.20
17 г. 

І. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да 
съгласуват „Условията и реда за сключване на индивидуални 
договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 
6, т. 1 от ЗЛПХМ между директора на РЗОК и притежателите 
на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти“ 
и „Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални медицински цели за 
домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК“, 
сключен между НЗОК/РЗОК и притежателите на разрешение 
за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки), както 
следва: 

1. Цветелина Лъчезарова Дешкова – директор на дирекция 
ЛПМИКПО – Председател; 

2. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция СЧР и 
главен счетоводител; 

3. Ирена Делянова Бенева – началник отдел в дирекция 
ЛПМИКПО; 

4. Юлиан Живков Якимов – главен юрисконсулт в 
дирекция ЛПМИКПО; 

5. Павлина Василева Иванова – началник отдел в 
дирекция ЛПМИКПО; 

6. София Герасимова Георгиева – главен експерт в 
дирекция ЛПМИКПО; 

7. Милена Стефчова Цонева – главен експерт в дирекция 
ЛПМИКПО; 

8. Лъчезара Божидарова Манева – началник отдел в 
дирекция ИПСИ; 

9. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в дирекция 
БФП. 

Резервни представители: 
1. Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция 

ИПСИ; 
2. Светослав Красимиров Вътов – главен експерт в 

дирекция ЛПМИКПО; 
3. Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция 

ЛПМИКПО; 
4. Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в дирекция 

БФП. 

Отменено с 
решение № 
РД-НС-04-
104/04.10.201
7 г. 



9 
 

II. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна група 
с определените по т. І представители на НЗОК и 9 (девет) 
представители от Управителния съвет на Български 
фармацевтичен съюз за реализиране на съгласуване на 
процедура по т. I. 

№ РД-
НС-04-
22/ 
13.02.20
17 г. 

1. Приема направеното от управителя на НЗОК предложение 
по изключение да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Харманли“ ЕООД, гр. Харманли за оказване на медицинска 
помощ по клинични пътеки, като осигурява двама специалисти 
със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на 
допълнителен трудов договор по 4 часа, вместо един 
специалист на 8 часов трудов договор. Директорът на РЗОК 
Хасково изразява положително становище и подкрепя молбата 
на управителя на лечебното заведение, поради необходимостта 
от осигуряването на достъпност и своевременност на 
населението до болнична помощ. 
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК 
Хасково по изключение да сключи договор с МБАЛ 
„Харманли“ ЕООД, гр. Харманли за оказване на медицинска 
помощ по клинични пътеки, с оглед необходимостта от 
осигуряване на безпрепятствен достъп и своевременност на 
населението до болнична помощ. 

 

№ РД-
НС-04-
23/ 
13.02.20
17 г. 

Възлага на управителя на НЗОК да утвърди нови 
„Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С 
хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната 
помощ“, съобразени със становищата на националните 
консултанти по гастроентерология. 

 

№ РД-
НС-04-
24/ 
24.02.20
17 г 

Приема да се заплати лечението за срок до 6 месеца с 
лекарствен продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB) на 
предложените от Комисията по Заповед № РД-18-
68/18.05.2016г. 18 (осемнадесет) броя пациенти, които 
отговарят на медицинските критерии и утвърдените 
изисквания.  

Приложение № 1: списък на пациентите, неразделна част от 
настоящото решение. 

изпълнено 

№ РД-
НС-04-
25/ 
24.02.20
17 г. 

1. Възлага на управителя на НЗОК да измени „Вътрешни 
правила за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК за 
разглеждане на искания за заплащане лечение на пациенти с 
диагноза „Миелофиброза“ с МКБ код D 47.1 с лекарствения 
продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB)“ № РД-16-
32/24.06.2016 г., приети с решение № РД-НС-04-71/21.06.2016 
г. на Надзорния съвет на НЗОК, като да се утвърждават от 
управителя на НЗОК разрешенията за заплащане на лечението 
за срок до 6 месеца на предложените от Комисията по заповед 
№ РД-18-68/18.05.2016 г., които отговарят на медицинските 
критерии и утвърдените изисквания. 
2. Възлага на управителя да измени т. ІV от Заповед № РД-18-

Решение № 
РД-НС-04-
76/26.05.2017 
г. 
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68/18.05.2016 г. в съответствие с т. 1 от настоящото решение. 

№ РД-
НС-04-
26/ 
27.02.20
17 г. 

1. Приема очаквания месечен разход за болнична помощ за 
периода 1 април – 30 ноември 2017 г. да е в размер на 
133 238 000 лева, при общ годишен размер на средствата за 
болнична помощ за 2017 г. равен на отчетените в касовото 
изпълнение здравноосигурителни плащания за 2016 г. за 
болнична медицинска помощ. 
2. При надхвърляне на обемите и/или очакван преразход на 
средствата за болнична медицинска помощ с над 3 % на 
месечна база с натрупване до края на 2017 г. Надзорният съвет 
на НЗОК и Управителният съвет на БЛС преминават към 
договаряне на коригирани цени в рамките на оставащите 
средства до края на 2017 г. Когато не се постигне договореност 
между Български лекарски съюз и Надзорния съвет на НЗОК 
до 20-то число на месеца следващ анализа, Надзорният съвет 
на НЗОК намалява цените на КП/КПр/АПр в рамките на 
оставащите средства за здравноосигурителните плащания за 
БМП.  
3. Възлага на управителя на НЗОК да подготви текст в срок до 
края на работния ден на 27.02.2017 г. за включване в НРД за 
медицинските дейности за 2017 г. по т. 1 и т. 2 от настоящото 
решение. 

По т. 3 
текстовете 
подготвени и 
включени в 
НРД. 

№ РД-
НС-04-
27/ 
09.03.20
17 г. 

1. Утвърждава стойността, която НЗОК заплаща за всяка група 
медицински изделия, посочена в заключителния протокол на 
Комисията, назначена със Заповед № РД-18-181/12.12.2016г., 
изменена със Заповеди № РД-18-189/29.12.2016 г. и № РД-18-
16/06.02.2017 г. на управителя на НЗОК с направените 
корекции в хода на заседанието.  
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира дейностите 
по чл. 30 от Наредбата и съставянето на „Списък с МИ по 
групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната 
медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за 
всяка група“ и „Списък с МИ по групи, които НЗОК заплаща в 
условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до 
която НЗОК заплаща за всяка група“ по реда на Наредба № 10 
от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на 
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, 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(обн. ДВ, 
бр.24 от 31.03.2009 г., посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 
2015г.) 
3. Списъците по т. 2 влизат в сила от 01 април 2017 г. 
4. Възлага на управителя на НЗОК два месеца преди да внесе 
за утвърждаване от Надзорния съвет „Спецификация, 
съдържаща номенклатурата на медицински изделия по групи“ 
да представи на Надзорния съвет на НЗОК финансова 

Изпълнява се 
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обосновка за ефекта от прилагането на включените в 
предходната година нови групи медицински изделия и за 
постигнатия ефект от включването им в Списъка. 
Неразделна част от настоящото решение са Приложение № 1 – 
Раздел А – стойност, която НЗОК заплаща за МИ, прилагани в 
извънболничната медицинска помощ и Приложение № 1 – 
Раздел Б – стойност, която НЗОК заплаща за МИ, прилагани в 
болничната медицинска помощ. 

№ РД-
НС-04-
28/ 
09.03.20
17 г. 

Определя представители от Националната 
здравноосигурителна каса в състава на Акредитационния 
съвет, както следва: 

Основни членове: 
1. Д-р Димитър Петров – подуправител на НЗОК; 
2. Д-р Гева Стоилова – началник отдел в дирекция 

„Болнична медицинска помощ“ 
Резервен член: Ганка Аврамова – директор дирекция „Бюджет 
и финансови параметри“. 

Изпратено 
писмо до МЗ 
изх. № 04-04-
76/10.03.17 г. 

№ РД-
НС-04-
29/ 
27.03.20
17 г. 

1. Приема приложените към това решение „Правила 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 2017 г.“, в сила от 01.04.2017 година, с направените в хода 
на заседанието предложения за промени. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати приетите 
правила по т. 1 на членовете на Надзорния съвет и Български 
лекарски съюз. 

По т. 2 
изпратени на 
членовете на 
НС на 
29.03.2017 г., 
писмо до 
БЛС изх. № 
17-01-
32/30.03.17 г. 

№ РД-
НС-04-
30/ 
27.03.20
17 г. 

Приема приложените към това решение „Правила за 
изменение и допълнение на Правила за условията и реда за 
утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие 
към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и 
на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя 
на назначаваните специализирани медицински дейности и 
стойността на назначаваните медико-диагностични дейности“. 

Изпълнява се 

№ РД-
НС-04-
31/ 
27.03.20
17 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение, 
допълнителен брой СМД (Бланка МЗ - НЗОК №№ 3, 3А) и 
стойност на МДД (Бланка МЗ – НЗОК № 4), назначавани от 
изпълнители на първична и специализирана медицинска 
помощ за първо тримесечие на 2017 година, по РЗОК. 

Изпратени 
писма до 
РЗОК на 
28.03.2017 г. 
20-01-62; 
20-04-95; 
20-11-91; 
20-20-71; 
20-06-87; 
20-08-61; 
20-09-68 

№ РД-
НС-04-
32/ 

1. Утвърждава на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД стойности за 
дейностите за болнична медицинска помощ от приложение 2 
от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 

Уведомител-
но писмо изх. 
№ 20-15-



12 
 

27.03.20
17 г. 

г., за месец април 2017 г. (дейност м. март 2017 г.), в размер на 
501 100 лв., на основание сключен договор № 
151253/20.02.2017 г. с РЗОК Плевен и предложение от РЗОК – 
Плевен квх. № 20-15-84/22.03.2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора 
на РЗОК Плевен стойностите по т. 1 за РЗОК, да бъдат 
отразени в Приложение № 2 към индивидуалния договор на 
МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД. 

109/03.04.17 

№ РД-
НС-04-
33/ 
27.03.20
17 г. 

1. Отменя решение № РД-НС-04-9/17.01.2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 30 март 2017 г. да 
публикува на сайта на НЗОК за обществено обсъждане проект 
на Правилник за устройството и дейността на НЗОК с 
направените в хода на заседанието корекции. 

Качен на 
сайта на 
29.03.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
34/ 
11.04.20
17 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение, броя на 
назначаваните специализирани медицински дейности (СМД) и 
стойността на медико-диагностичните дейности (МДД) по 
типове направления по повод посещение на ЗОЛ, съгласно 
първични медицински документи от приложение № 3 
„Първични медицински документи“ на НРД за медицинските 
дейности за 2017 г. за второ тримесечие на 2017 г., по РЗОК. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-121/ 
12.04.17 

№ РД-
НС-04-
35/ 
11.04.20
17 г 

Приема „Методика за определяне на списък с населени места 
– практики с неблагоприятни условия на работа за 
изпълнителите на първична извънболнична дентална помощ“, 
която е неразделна част от това решение. 

Изпълнява се 

№ РД-
НС-04-
36/ 
11.04.20
17 г 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, общи 
тримесечни стойности на РЗОК за дейностите в болничната 
медицинска помощ (БМП) по Приложение № 2 от Правилата 
за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. (Правилата), приети с 
решение № РД-НС-04-29/27.03.2017 г., за закупуване от 
изпълнителите на БМП в периода м. май – м. юли 2017 г. и 
извършени в периода м. април – м. юни 2017 г. по сключените 
им договори. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на РЗОК, в срок до 20.04.2017 г. да изпратят в ЦУ 
на НЗОК разпределените по месеци стойности по т. 1 за 
съответната РЗОК, съгласно чл. 8, ал. 4 от Правилата, за 
утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК на месечното 
разпределение на бюджетните средства на НЗОК за 
здравноосигурителни плащания за БМП за периода м. май – м. 
юли 2017 г. 
3. При определяне и текущо наблюдение на стойностите на 
изпълнителите на болнична медицинска помощ по реда на чл. 
12 и чл. 13 от Правилата, директорите на РЗОК следва да 
наблюдават и контролират разходите, като в третия месец на 
тримесечието, след прилагане на реда на чл. 13, ал. 1 от 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-
119/12.04.17 
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Правилата, изпълнителите на БМП могат да компенсират 
използваните от тях средства от третия месец за първите два, с 
не повече от 3 на сто от общата тримесечна стойност, 
изчислена при спазване на реда на чл. 12 от Правилата.  
4. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 25.04.2017 г. да 
информира надзорния съвет на НЗОК за очакваното 
изпълнение на бюджета за болнична медицинска помощ за 
първото тримесечие на 2017 г. 
5. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 25.04.2017 г. да 
информира Надзорния съвет на НЗОК за определените от 
РЗОК стойности по т. 2 на дейностите за болнична медицинска 
помощ по договорите с изпълнителите на болнична 
медицинска помощ и по месеци. 
6. Възлага на управителя на НЗОК във връзка с информацията 
по т. 2 до т. 5 да информира Надзорния съвет на НЗОК за 
прогнозното разпределение на средствата за болнична 
медицинска помощ по видове направления на разходите, 
съгласно Правилата по т. 1, на ниво лечебни заведения за 
болнична помощ, в това число и на ниво Централно 
управление на НЗОК, районни здравноосигурителни каси и 
общо за НЗОК за 2017 г. по месеци. 

 
 
 
 
 
ДЗ № НС-01-
00-84/ 
25.04.17 
 
 
ДЗ № НС-01-
00-84/ 
25.04.17 
 
 
 
 
ДЗ № НС-01-
00-85/ 
25.04.17 
 

№ РД-
НС-04-
37/ 
11.04.20
17 г 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, 
профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за 
копирни апарати „ХЕRОХ“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с 
определения изпълнител за срок от 1 година. 

Сключен 
договор № 
РД-14-
121/13.07.17 
г. 

№ РД-
НС-04-
38/ 
11.04.20
17 г 

1. Приема разпределението на кредитите между елементите на 
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК, за 
придобиване на нефинансови активи за 2017 г., както следва: 

В лева 

№ 
по 
ред 

Наименование, параграфи и 
подпараграфи 

Инвести-
ционна 

програма    
2017 г. 

  Всичко за НЗОК 6 000 000 

1.  § 51-00 "Основен ремонт на 
дълготрайни материални активи"  2 262 330 

2.  § 52-00 "Придобиване на 
дълготрайни материални активи"  1 497 400 
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2.1.   §§ 52-01 "Придобиване на компютри 
и хардуер"  476 000 

2.2.   §§ 52-03 "Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения" 472 900 

2.3.   §§ 52-04 "Придобиване на 
транспортни средства" 540 000 

2.4.   §§ 52-04 "Придобиване на стопански 
инвентар" 8 500 

3.  § 53-00 "Придобиване на 
нематериални дълготрайни активи"  2 240 270 

3.1.  §§ 53-01 "Придобиване на програмни 
продукти и лицензи за програмни 
продукти" 

2 240 270 

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото решение, 
актуализиран списък на обекти и позиции по Инвестиционната 
програма на НЗОК за 2017 г. 

№ РД-
НС-04-
39/ 
11.04.20
17 г 

1. Разрешава сключване на допълнително споразумение към 
договор № РД-14-3/18.01.2016 г. с предмет: „Предоставяне на 
услуги по извършване на физическа охрана, контрол на 
достъпа и поддържане на изградените електронни системи за 
сигурност в обектите на НЗОК“, с което ежемесечното 
възнаграждение по чл. 2, ал. 1 от договора се променя на 
148 720.79 лв. с ДДС, считано от 01.01.2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнителното 
споразумение по т. 1. 

Сключено 
допълнител-
но 
споразумение 
к № РД-14-
3/26.04.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
40/ 
11.04.20
17 г 

Разрешава да се сключи договор с УМБАЛ „Царица Йоанна 
– ИСУЛ“ ЕАД за изпълнение на КП № 242 „Диагностика и 
лечение на левкемии“ и КП № 243 „Диагностика и лечение на 
лимфоми“ от приложение № 16 „Клинични пътеки“ за срока на 
действие на НРД за медицински дейности за 2017 г. 

Изпратено 
уведомителн
о писмо изх. 
№ 11-02-
108/19.04.17 

№ РД-
НС-04-
41/ 
11.04.20
17 г 

1. Утвърждава на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД 
допълнителни стойности за дейностите за болнична 
медицинска помощ по приложение 2 от Правилата по чл. 4 от 
Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за месец април 2017 г. 
(дейност м. март 2017 г.)., в размер на 97 хил. лв. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора 
на СЗОК стойностите по т. 1 да бъдат отразени в Приложение 
№ 2 към индивидуалния договор на изпълнителя. 

Писмо до 
СЗОК № 20-
22-
313/12.04.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-

Разрешава да се сключи допълнително споразумение със 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

Изпратено 
уведомител-
но писмо изх. 
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42/ 
11.04.20
17 г 

заболявания – София област“ ЕООД за изпълнение на 
клинични пътеки с №№ 171, 173, 175, 177, 180, 183, 184, 185, 
186, 190, 191.1, 196, 197 и 199 от приложение № 11 „Клинични 
пътеки по Решението“ за месеците февруари и март по 
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и 
чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния 
съвет на НЗОК, както и договор по клинични пътеки с №№ 
171, 173, 175, 177, 180, 183, 184, 185, 186, 190, 191.1, 192, 195, 
196, 197, 199.1 и 199.2 от приложение № 16 „Клинични 
пътеки“ за срока на действие на НРД за медицински дейности 
за 2017 г. за срок до 30.06.2017 г. 

№ 04-04-
119/19.04.17 

№ РД-
НС-04-
43/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема за информация представеното текущо изпълнение 
към 30.04.2017 г. на бюджетa на НЗОК. 
2. Приема, в приложение към настоящото решение, месечно 
разпределение на бюджета на НЗОК за 2017 г., актуализирано 
за м.май 2017 г. 
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-175/ 
30.05.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
44/ 
26.05.20
17 г. 

1. Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание на 
Надзорния съвет на НЗОК да внесе ново очаквано 
разпределение с включен месец април 2017 г. на база 
проведения дебат по време на заседанието и мерките, които 
следва да се предприемат.  
2. Възлага на управителя на НЗОК в срок не по-късно от 
20.06.2017 г. да внесе за разглеждане от Надзорния съвет на 
НЗОК предложения за промени в нормативната уредба. 

Докладни 
записки № 
НС-01-00-
108/16.06.17; 
№ НС-01-00-
109/16.06.17; 
№ НС-01-00-
111/19.06.17 

№ РД-
НС-04-
45/ 
26.05.20
17 г. 

Одобрява годишния финансов отчет на НЗОК за 2016 година  

№ РД-
НС-04-
46/ 
26.05.20
17 г. 

1. Одобрява годишния отчет за изпълнението на бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 
година и кратък отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК за 
2016 година. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да внесе годишния отчет за 
изпълнението на бюджета на НЗОК за 2016 година чрез 
министъра на здравеопазването в Министерския съвет. 

Изпратено 
писмо до МЗ 
№ 04-04-165/ 
30.05.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
47/ 
26.05.20
17 г. 

1. Одобрява годишния отчет за дейността на НЗОК за 2016 
година. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да внесе годишния отчет за 
дейността на НЗОК за 2016 година чрез министъра на 
здравеопазването в Министерския съвет. 

Изпратено 
писмо до МЗ 
№ 04-04-
165/30.05.17 
г. 

№ РД- 1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на 
Писмо до 
РЗОК № 20-
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НС-04-
48/ 
26.05.20
17 г. 

медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при 
захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“. 
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на 
заместително и имуномодулиращо лечение при наследствени 
имунодефицитни състояния в извънболничната помощ“. 

00-1/ 
31.05.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
49/ 
26.05.20
17 г. 

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при издаване на 
протоколи за провеждане на лечение на тежък псориазис в 
извънболничната помощ“. 
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при издаване на 
протоколи за провеждане на лечение на умерен до тежък 
активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен 
артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък 
активен анкилозиращ спондилит с биологични 
антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 
годишна възраст в извънболничната помощ“. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-1/ 
31.05.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
50/ 
26.05.20
17 г. 

Приема „Методика за определяне на месечно заплащане за 
работа в населените места – център на практики с 
неблагоприятни условия на работа на изпълнителите на 
първична извънболнична медицинска помощ“ и Списък на 
населени места – центрове на практики с неблагоприятни 
условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, 
заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП) в сила от 
01.04.2017 г., които са неразделна част от това решение. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-173/ 
30.05.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
51/ 
26.05.20
17 г. 

1. Разрешава откриване на процедура на пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 
техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство 
„ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания 
„BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с 
поканения участник за срок от една година. 

Сключен 
договор № 
РД-14-120/ 
13.07.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
52/ 
26.05.20
17 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“. 
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. 

Сключен 
договор № 
РД-14-
153/03.11.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
53/ 
26.05.20
17 г. 

1. Разрешава откриване на процедура публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите 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 за срок от една година. 

Процедурата 
стартирана 
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№ РД-
НС-04-
54/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф. Д-р Константин Чилов" ЕООД, гр. Мадан за оказване 
на медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите по 
„Образна диагностика" се обезпечават от д-р Петър Лалов - 
изпълнител на трети договор.  
2. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф. Д-р Константин Чилов" ЕООД, гр. Мадан за оказване 
на медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите по 
„Анестезиология и интензивно лечение" се обезпечават от 
един специалист на пълен работен ден и основен трудов 
договор и двама специалисти на четири часа. 
3. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф. Д-р Константин Чилов" ЕООД, гр. Мадан за оказване 
на медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите на 
клинична лаборатория от II-ро ниво на компетентност се 
осигурят чрез договор с друго лечебно заведение на 
територията на областта. 
4. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф. Д-р Константин Чилов" ЕООД, гр. Мадан за оказване 
на медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите на 
структурата по патоанатомия се осигурят чрез договор с друго 
лечебно заведение на територията на областта. 

 

№ РД-
НС-04-
55/ 
26.05.20
17 г. 

Приема по изключение да се разреши сключване на договор 
с УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, гр. София за оказване 
на медицинска помощ по КП № 201 „Оперативни процедури 
върху щитовидната и паращитовидните жлези с голям и много 
голям обем и сложност“. 

 

№ РД-
НС-04-
56/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема да се разреши сключване на договор със СБАЛИПБ 
„Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София за оказване на 
медицинска помощ по КП № 57 „Диагностика и лечение на 
остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, 
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и 
миелити“. 
2. Не приема да се разреши сключване на договор със 
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София за оказване на 
медицинска помощ по КПр №4„Интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация 
и/или парентерално хранене“. 

 

№ РД-
НС-04-
57/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор със САГБАЛ 
„Д-р Щерев“ ЕООД, гр. София за оказване на медицинска 
помощ по КП № 2 „Пренатална инвазивна диагностика на 
бременността и интензивни грижи при бременност с 
реализиран риск“. 

 

№ РД-
НС-04-
58/ 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ „Проф. 
д-р Александър Герчев“ Етрополе ЕООД за оказване на 
медицинска помощ по КП № 217.2 „Оперативни процедури с 
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26.05.20
17 г. 

много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и 
колянната става“ за следните процедури с кодове: 80.05 
артротомия за отстраняване на протеза - тазобедрена става; 
80.06 артротомия за отстраняване на протеза; 81.53 ревизия на 
смяна на тазобедрена става и 81.55 ревизия на смяна на 
коляно. 

№ РД-
НС-04-
59/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград за оказване на 
медицинска помощ по клинични пътеки, като тези, в които има 
изискване за двама лекари със специалност „Анестезиология и 
интензивно лечение“, да се изпълняват от един лекар на 
основен трудов договор и двама лекари със същата 
специалност на допълнителен договор за четири часа. 
2. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград за оказване на 
медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите на 
клинична лаборатория от II-ро ниво на компетентност се 
осигурят чрез договор с друго лечебно заведение на 
територията на областта. 
3. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград за оказване на 
медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите на 
структурата по патоанатомия се осигурят чрез договор с друго 
лечебно заведение на територията на областта. 

 

№ РД-
НС-04-
60/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Ардино“ ЕООД, гр. Ардино за оказване на медицинска 
помощ по клинични пътеки, като тези, в които има изискване 
за двама лекари със специалност „Анестезиология и 
интензивно лечение“, да се изпълняват от един лекар на 
основен трудов договор и двама лекари със същата 
специалност на допълнителен договор за четири часа. 

 

№ РД-
НС-04-
61/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Живот+“, гр. Крумовград за оказване на медицинска помощ 
по клинични пътеки, като тези, в които има изискване за двама 
лекари със специалност „Анестезиология и интензивно 
лечение“, да се изпълняват от един лекар на основен трудов 
договор и двама лекари със същата специалност на 
допълнителен договор за четири часа. 

 

№ РД-
НС-04-
62/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор със СБАЛОЗ -
София област ЕООД, гр. София за оказване на медицинска 
помощ по АПр № 5„Определяне на план за лечение на болни 
със злокачествени заболявания“. 

 

№ РД-
НС-04-
63/ 
26.05.20

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ „Д-р 
Сергей Ростовцев" ЕООД, гр. Момчилград за оказване на 
медицинска помощ по клинични пътеки, като тези, в които има 
изискване за двама лекари със специалност „Анестезиология и 
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17 г. интензивно лечение“, да се изпълняват от един лекар на 
основен трудов договор и двама лекари със същата 
специалност на допълнителен договор за четири часа. 

№ РД-
НС-04-
64/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Търговище“ АД, гр. Търговище за оказване на медицинска 
помощ по КПр № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и 
интензивни грижи с механична вентилация и/или 
парентерално хранене“ и КПр № 4 „Интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация 
и/или парентерално хранене“, като изискуемия лекар със 
специалност „Нефрология“ е осигурен чрез консултантски 
договор. 

 

№ РД-
НС-04-
65/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Св.Петка“ АД, гр. Видин за оказване на медицинска помощ 
по КП № 98 „Диагностика и лечение на остро протичащи 
чревни инфекциозни болести с диаричен сндром“ при деца под 
18 години, при наличието на инфекциозен сектор за изолация и 
лечение.  
2. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Св.Петка“ АД, гр. Видин за оказване на медицинска помощ 
по АПр № 32 „Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен 
електрокардиостимулатор“ при наличието на един лекар с 
призната правоспособност „Кардиостимулация – базово ниво“, 
която правоспособност позволява извършването единствено на 
процедури за проверка на ЕКС и за извършване само на 
дейностите контрол и наблюдение на пациенти, носители на 
кардиостимулатори, без тези от сложните типове ICD, CRT и 
CRT – D, за които се изисква специалист с допълнителна 
професионална квалификация за кардистимулация – експертно 
ниво Б. 

 

№ РД-
НС-04-
66/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък за оказване на 
медицинска помощ по КПр №3 „Интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация 
и/или парентерално хранене“ и КПр № 4 „Интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация 
и/или парентерално хранене“. 

 

№ РД-
НС-04-
67/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с УМБАЛ 
„Св.Екатерина“ ЕАД, гр.София за изпълнение на дейности по 
клинични пътеки от специалност „Кардиология“ на 
Приложение № 16 към Национален рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г., за лица под 18 години. 

 

№ РД-
НС-04-
68/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново за изпълнение на 
дейности по КП № 19.1 „Постоянна електрокардиостимулация 
- с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - 
еднокамерен или двукамерен“, като лечебното заведение 
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осигурява лекар със специалност по кардиология с 
удостоверение за извършване на високоспециализирана 
дейност „Кардиостимулация“ на трудов договор за 
допълнителен труд на 4 часа. 

№ РД-
НС-04-
69/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Христо Ботев“ АД, гр. Враца за оказване на медицинска 
помощ по КПр № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и 
интензивни грижи с механична вентилация и/или 
парентерално хранене“ и КПр № 4„Интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация 
и/или парентерално хранене“. 
2. Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ 
„Христо Ботев“ АД, гр. Враца за оказване на медицинска 
помощ за възраст под 18 години на КП № 98 „Диагностика и 
лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с 
диаричен синдром“, КП № 99 „Диагностика и лечение на 
инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез 
ухапване от членестоноги“ и КП № 104 „Диагностика и 
лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - 
остро протичащи, с усложнения“. 

 

№ РД-
НС-04-
70/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ „Д-р 
Киро Попов“ Карлово ЕООД за оказване на медицинска 
помощ по клинични пътеки, като се допусне изключение по 
отношение на изискуемите специалисти за структура ОАИЛ от 
второ ниво на компетентност и дейността се обезпечи от трима 
специалисти на основен трудов договор и четирима на втори 
трудов договор. 

 

№ РД-
НС-04-
71/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ „Св. 
Екатерина - Димитровград“ ЕООД, гр. Димитровград за 
оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, като се 
допусне изключение по отношение на изискуемите 
специалисти за структура ОАИЛ от второ ниво на 
компетентност и дейността се обезпечи от трима специалисти 
на основен трудов договор и двама на 4 часов работен график. 

 

№ РД-
НС-04-
72/ 
26.05.20
17 г. 

1. Приема да се разреши сключване на договор с „МБАЛ 
Девин“ ЕАД, гр. Девин за оказване на медицинска помощ по 
клинични пътеки, като дейностите по „Анестезиология и 
интензивно лечение" се обезпечават от един специалист на 
пълен работен ден и основен трудов договор и двама 
специалисти на четири часа. 
2. Приема да се разреши сключване на договор с „МБАЛ 
Девин“ ЕАД, гр. Девин за оказване на медицинска помощ по 
клинични пътеки, като дейностите на клинична лаборатория от 
II-ро ниво на компетентност се осигурят чрез договор с друго 
лечебно заведение на територията на областта. 
3. Приема да се разреши сключване на договор с „МБАЛ 
Девин“ ЕАД, гр. Девин за оказване на медицинска помощ по 
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клинични пътеки, като дейностите на структурата по 
патоанатомия се осигурят чрез договор с друго лечебно 
заведение на територията на областта. 

№ РД-
НС-04-
73/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ „Д-р 
Братан Шукеров“АД, гр. Смолян за оказване на медицинска 
помощ по КП № 15.1 „Диагностика и интензивно лечение на 
новородени с еднократно приложение на сърфактант“ и КП № 
15.2 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с 
многократно приложение на сърфактант“ , като дейностите на 
структурата по имунохематологична лаборатория се осигурят 
чрез договор с друго лечебно заведение на територията на 
страната. 

 

№ РД-
НС-04-
74/ 
26.05.20
17 г. 

Приема да се разреши сключване на договор с МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“ АД, гр. Габрово за оказване на медицинска 
помощ по КП № 198 „Хирургично лечение при 
животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани“ за 
извършване на дейности в условия на спешност. 

 

№ РД-
НС-04-
75/ 
26.05.20
17 г 

1. Разрешава за срок от една година да се сключи договор с 
ВМА-МБАЛ-София за клинични пътеки, включващи дейност 
от обхвата на инвазивната кардиология. 
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на СЗОК по 
изключение да сключи договор с ВМА-МБАЛ-София за 
клинични пътеки, включващи дейност от обхвата на 
инвазивната кардиология, с оглед осъществяване на достъпна 
медицинска помощ и своевременност до болнична помощ при 
изпълнение на специфичните функции и задачи на лечебното 
заведение. 

 

№ РД-
НС-04-
76/ 
26.05.20
17 г. 

1. Отменя „Вътрешни правила № РД-16-32/24.06.2016 г. за 
дейността на комисията в ЦУ на НЗОК за разглеждане на 
искания за заплащане лечението на пациенти с диагноза 
Миелофиброза с МКБ КОД D 47.1 с лекарствен продукт 
JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB)“, приети с Решение № 
РД-НС-04-71/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди „Вътрешни 
правила за дейността на комисията в Централно управление на 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 
разглеждане на искания за заплащане лечението на пациенти с 
диагноза „Миелофиброза“ с МКБ код D 47.1 с лекарствен 
продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB)“. В акта да 
залегнат следните два основни принципа: 

• управителят на НЗОК разрешава заплащането със 
средства от бюджета на НЗОК на лекарствената терапия с 
JAKAVI tablets 5 mg на клинично подходящи 
здравноосигурени лица с диагноза „Миелофиброза“; 

• максималният брой лица, в рамките на който може да се 
разрешава заплащането на лекарствената терапия с JAKAVI 

Утвърдени 
правила № 
РД-16-22/ 
01.06.2017 г., 
писмо до 
РЗОК № 20-
00-181/ 
02.06.2017 г. 
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tablets 5 mg от НЗОК, се утвърждава от Надзорния съвет на 
НЗОК по предложение на управителя на НЗОК. 
3. Утвърждава максимален брой 60 задължително 
здравноосигурени лица с диагноза „Миелофиброза“ с МКБ код 
D 47.1, в рамките на който може да бъде разрешено от 
управителя на НЗОК заплащане със средства от бюджета на 
НЗОК на лечението с лекарствен продукт JAKAVI tablets 5 mg 
(RUXOLITINIB) на клинично подходящи лица за лекарствена 
терапия с посочения продукт. 
4. Възлага на управителя на НЗОК да отправи запитване до 
централата на ПРУ Новартис – онкологична дивизия относно 
възможността за предоставяне на отстъпка за лекарствения 
продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB) или за поемане 
на сметка на ПРУ поемане лечението над определения брой 
пациенти, както и относно възможността за регистриране в 
Република България на по-големи дозови форми на 
лекарствения продукт. 

№ РД-
НС-04-
77/ 
20.06.20
17 г. 

1. Приема очакван годишен разход за здравноосигурителни 
плащания за болнична медицинска помощ (БМП) за 2017 г. в 
максимален общ размер от 1 676 млн. лв., в който е включен 
допустимия преразход на средствата до 3 % по реда на чл. 333 
от Национален рамков договор за медицинските дейности за 
2017 г. 
2. Приема, в приложение 1 към настоящото решение, правила 
за промяна на правилата, приети с решение № РД-НС-04-29 от 
27.03.2017 г. 
3. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, месечни 
и индикативни стойности на РЗОК и изпълнители на БМП за 
периода на дейност м.юни – м.ноември 2017 г.  
4. Отменя т. 3 от решение №РД-НС-04-36 от 11.04.2017 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. 3 от настоящото 
решение стойности за дейностите по приложения 2 и 3 от 
Правилата, както и за промяна на текстовете във връзка с т. 4 
от настоящото решение. 
6. Възлага на управителя на НЗОК да докладва ежемесечно за 
изпълнение на разходите за болнична медицинска помощ по 
видове дейности, на ниво лечебни заведения в съответствие с 
параметрите по т. 3 от настоящото решение. 
7. Въвеждат се индикативни стойности за наблюдение на 
месечните разходи по приложение 1, за медицински изделия, 
прилагани в болничната медицинска помощ и 
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за 
лечение на злокачествени заболявания в условията на 
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-202/ 
27.06.2017 г. 
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стойността на оказваните медицински услуги. 
8. В рамките на едно тримесечие лечебните заведения не могат 
да превишават определените стойности на месечна и 
тримесечна база, но ако реализират икономии същите могат да 
се прехвърлят за следващ месец от тримесечието. 

№ РД-
НС-04-
78/ 
20.06.20
17 г. 

1. Приема за информация отчета за изпълнението към 
31.05.2017 г. на плана на плащанията през 2017 г. по реда на 
Правилата за координация на системите за социална сигурност 
на ЕС и за общата стойност на постъпилите и неприключени 
към 31.05.2017 г. искове от други държави. 
2. Определя в двустранната среща на ръководствата на 
органите за връзка на България и Германия, по отношение на 
обезщетенията в натура по реда на европейските регламенти за 
координация на системите за социална сигурност, да участват 
следните членове на Надзорния съвет на НЗОК:  

2.1. Кирил Ананиев 
2.2. Боян Бойчев 

3. Възлага на управителя на НЗОК да съгласува с германската 
делегация, организирането на двустранната среща по т. 2 на 12 
септември 2017 г., в гр.София, България. 
4. Определя в двустранната среща на ръководствата на 
органите за връзка на България и Австрия, по отношение на 
обезщетенията в натура по реда на европейските регламенти за 
координация на системите за социална сигурност, да участват 
следните членове на Надзорния съвет на НЗОК:  

4.1. Кирил Ананиев 
4.2. проф. д-р Красимир Гигов 

5. Възлага на управителя на НЗОК да съгласува с австрийската 
делегация, организирането на двустранната среща по т. 4 на 10 
октомври 2017 г., в гр.София, България. 
6. Възлага на управителя на НЗОК да представи анализ на 
базата на който да се дефинират механизми и начини за 
проверка на реализираната дейност в чужбина – да се направи 
статистическо обобщение на информацията относно 
динамиката на държави, клиники, заболявания, лекари, 
предоставили помощта, за да се определят направленията с 
най-голям ръст на средства. На следващото заседание на 
Надзорния съвет да се предоставят данните и механизмите за 
проверка на разходите. 
7.Възлага на управителя на НЗОК да представи информация за 
издадените формуляри S2, Е 126 и колко са просрочените 
плащания над 18 месеца към чужди здравноосигурителни 
фондове. 

Проведена 
среща с 
немската 
делегация на 
12.09.2017 г. 

№ РД-
НС-04- 1. Приема в Раздел Б – стойност, която НЗОК заплаща за Изпълнява се 
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79/ 
20.06.20
17 г. 

медицински изделия, прилагани в болничната медицинска 
помощ – Група 13 „Устройство за механично подпомагане на 
циркулацията (изкуствено сърце)“ НЗОК да заплаща на 100 % 
медицинските изделия, посочени в Приложение 1, което е 
неразделна част от настоящото решение. 
2. НЗОК поема заплащането годишно на 10 случая, като за 
2017 г. НЗОК поема заплащането на 6 случая за медицински 
изделия, прилагани в болничната медицинска помощ от Група 
13 „Устройство за механично подпомагане на циркулацията 
(изкуствено сърце)“. 

№ РД-
НС-04-
80/ 
20.06.20
17 г. 

1. Възлага на управителя на НЗОК да организира разработване 
на бъдещи функционалности към Персонализираната 
информационна система на НЗОК (ПИС), свързани с 
интеграция на ПИС със счетоводната система на НЗОК 
Bankdoc – обмен на информация, свързана с постъпилата през 
ПИС финансово-отчетна информация (електронни фактури); 
интеграция с портала на НЗОК за подаване на листата на 
планов прием; промени в аутентификацията за достъп до ПИС; 
обновяване на регистри от ИИС; реализиране на мапинг на 
служебните РЗИ номера за отчитане с РЗИ номера по 
регистрация, при условията на представената от фирма 
ТехноЛогика ЕАД оферта с квх. № 18-00-415/12.06.2017 г. в 
ЦУ на НЗОК. 
2. Да се промени функционалността на ежедневните отчети и 
същите да могат да послужат на НЗОК в края на всяка 
седмица, за да се прави съпоставка на оценката на отчетената и 
извършена дейност от лечебните заведения за болнична 
медицинска помощ. 

Изпълнява се 

№ РД-
НС-04-
81/ 
03.07.20
17 г. 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото Решение, броя 
на назначаваните специализирани медицински дейности 
(СМД) и стойността на медико-диагностичните дейности 
(МДД) по типове направления по повод посещение на ЗОЛ, 
съгласно първични медицински документи от Приложение № 
3 „Първични медицински документи“ на НРД за медицинските 
дейности за 2017 г. за трето тримесечие на 2017 г., по РЗОК. 
2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 10 юли 2017 г. 
след консултации с Български лекарски съюз да предложи 
механизъм за взаимодействие на ниво РЗОК и Районни 
колегии на БЛС в случай, че БЛС сигнализират НЗОК за 
тенденции в хода на тримесечието за неправилно 
разпределение на направленията на ниво изпълнители в 
съответна РЗОК.  
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на РЗОК да изпратят информация за 
разпределението брой СМД и стойност на МДД в съответната 
РЗОК и заделения резерв, съгласно Правилата по чл. 3 от 
ЗБНЗОК за 2017 г.  

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-205/ 
03.07.2017 г. 
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№ РД-
НС-04-
82/ 
03.07.20
17 г. 

1. Приема направените предложения в проекта на Договор за 
изменение и допълнение на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г. текста на чл. 326 да стане ал. 
1 и да се създадат нови ал. 2 и 3, както следва: 

„Чл. 326 (1) Противотуморните лекарствени продукти, 
осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни 
тумори и хематологични заболявания, се прилагат по 
назначените схеми, като пациентите се приемат във времеви 
график, който гарантира най-малък излишък на формите за 
инфузия. Този график се утвърждава от завеждащия 
клиниката/отделението, където се осъществява терапията с 
инфузиционни противотуморни лекарствени продукти. 
/съществуващ текст/. 

(2) Приготвянето на разтворите се извършва ръчно, 
съгласно всички изисквания за стерилност, безопасност, 
точно дозиране, системи за контрол и валидиране или чрез 
използване на полуавтоматизирани или автоматизирани 
системи. 

(3) Приготвянето на разтворите се извършва 
задължително в болничните аптеки, което подлежи на 
контрол от страна на НЗОК.“ 
2. Възлага на управителя на НЗОК на база анализа на 
изпълнението на бюджета на НЗОК към 31.12.2017 г. за 
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за 
лечение на злокачествени заболявания в условията на 
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 
стойността на оказваните медицински услуги да предложи 
решение, което да послужи за основа за водене на преговорите 
с Български лекарски съюз за Национален рамков договор за 
медицинските дейности за 2018 г. 
3. Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание на 
Надзорния съвет да представи методика за извършване на 
анализа по т. 2. 

Съвместно 
указание № 
РД-16-27/ 
28.07.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
83/ 
03.07.20
17 г. 

Възлага на управителя на НЗОК в проекта на Договор за 
изменение и допълнение на Национален рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г. да включи текст свързан с 
възможността за заплащане на лечебните заведения за 
болнична медицинска помощ на цената на клиничната 
процедура при монотерапия с лекарствен продукт, който не е в 
Позитивния лекарствен списък, при задължително представена 
фактура за лекарствени продукт при отчитането 

Съвместно 
указание № 
РД-16-27/ 
28.07.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
84/ 
03.07.20
17 г. 

1. Приема, в приложение 1 и приложение 2 към настоящото 
решение, в допълнение на решение на Надзорния съвет на 
НЗОК № РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. месечни и индикативни 
стойности на РЗОК и изпълнители на болнична медицинска 
помощ (БМП) за периода на дейност м. юни – м. ноември 2017 
г. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-202/ 
03.07.2017 г. 
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2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на РЗОК при сключването на анекси към 
договорите с изпълнителите на БМП да отразят в Приложение 
№ 2 на индивидуалните договори с изпълнителите на БМП 
стойностите за дейностите по приложения 2 и 3 от Правилата 
от настоящото решение. 

№ РД-
НС-04-
85/ 
03.07.20
17 г. 

1. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия по 
избор на търговски банки, които да обслужват бюджетните 
сметки на 28 районни здравноосигурителни каси.  
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи на Надзорния 
съвет на НЗОК за одобрение банките, на които да бъде 
възложено правото да оперират със средствата на НЗОК.  

Докладна 
записка вх. № 
НС-01-00-
186/08.11.17 
г. 

№ РД-
НС-04-
86/ 
03.07.20
17 г. 

1. Приема 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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и 
доп., бр. 48 от 2014 г., обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г., 
изм., бр. 34 от 8.05.2009 г., доп., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и 
доп., бр. 40 от -29.05.2009 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 
2.02.2010 г., бр. 67 от 30.08.2011 г., бр. 49 от 29.06.2012 г., бр. 
48 от 10.06.2014 г., бр. 30 от 24.04.2015 г., бр. 62 от 14.08.2015 
г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 
10.06.2016 г.). 
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта по т. 1 
на министъра на здравеопазването. 

Изпратен 
проект в МЗ 
изх. № 04-04-
219/ 
11.07.2017 г., 
отменено с 
решение № 
РД-НС-04-
95/13.09.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
87/ 
06.07.20
17 г. 

1. Прекратява договор № РД-НС-01-1/17.03.2015 г. за 
възлагане на управлението, сключен между НЗОК и д-р 
Глинка Димов Комитов, считано от приемане на решението на 
44-то Народно събрание за предсрочно прекратяване на 
мандата му.  
2. На д-р Глинка Димов Комитов да бъде изплатено 
обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2017 г. 
в размер на 1 ден. 
3. Възлага на подуправителя на НЗОК д-р Димитър 
Владимиров Петров временно да изпълнява длъжността 
управител на НЗОК до приемане на решение на Народното 
събрание за избор на нов управител на НЗОК. 

изпълнено 

№ РД-
НС-04-
88/ 
26.07.20
17 г. 

1. Приема предложения проект на съвместни Указания между 
НЗОК и БЛС. 
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет и вр.и.д. 
управителя на НЗОК да проведат разговори с ръководството на 
Български лекарски съюз с оглед подписване на Договор за 
изменение и допълнение на Национален рамков договор за 

Съвместно 
указание № 
РД-16-27/ 
28.07.2017 г. 

http://web.apis.bg/p.php?i=345019
http://web.apis.bg/p.php?i=347598
http://web.apis.bg/p.php?i=348937
http://web.apis.bg/p.php?i=390457
http://web.apis.bg/p.php?i=494915
http://web.apis.bg/p.php?i=556950
http://web.apis.bg/p.php?i=2198376
http://web.apis.bg/p.php?i=2547822
http://web.apis.bg/p.php?i=2547822
http://web.apis.bg/p.php?i=2645788
http://web.apis.bg/p.php?i=2827969
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медицинските дейности за 2017 г. по отношение използването 
на личната карта като идентификатор във връзка с решение на 
ВАС за отмяна на пръстовия автентификатор. 

№ РД-
НС-04-
89/ 
26.07.20
17 г. 

1. Одобрява предложения проект на съдебна спогодба от 
„Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД за решаване на 
съдебен спор по гр. д. № 9341/2014 г. по описа на СГС, I-во 
ГО, 9-ти състав. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи съдебната 
спогодба по т. 1 и да я внесе за одобрение от съда. 

Подписана 
спогодба № 
РД-14-133/ 
08.08.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
90/ 
26.07.20
17 г. 

1. Приема за информация представеното текущо изпълнение 
към 30.06.2017 г. на бюджета на НЗОК и очаквано изпълнение 
към 31.12.2017 г. 
2. Приема, в приложение към настоящото решение, 
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 
2017 г. 
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-228/ 
28.07.2017 г. 

№ РД-
НС-04-
91/ 
26.07.20
17 г. 

1. Приема, промени на решение на Надзорния съвет на НЗОК 
№ РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. на месечни и индикативни 
стойности на РЗОК за периода на дейност м. юли – м. 
септември 2017 г., като увеличава средствата за дейностите по 
Приложение 2 и 3 от Правилата на РЗОК Плевен с 272 774 лв. 
на месец за сметка на неусвоените средства от РЗОК Ловеч и 
утвърждава индикативни стойности за дейностите по 
Приложение 1 от Правилата на РЗОК Добрич за ДЦ 
„Диалхелп“ ЕООД, както следва: 

 

ЛЗ за БМП 

Разпределение на индикативни стойности в лв. 

Август 
2017г. 
(дей-
ност 
юли 

2017г.) 

Септем
ври 

2017г. 
(дей-
ност 

август 
2017г.) 

Октомв-
ри 2017г. 
(дейност 
септем-

ври 
2017г.) 

Ноември 
2017г. 

(дейност 
октомври 

2017г.) 

Декем-
ври 

2017г. 
(дей-
ност 

ноем-
ври 

2017г.) 

ДЦ 
"Диалхелп" 

ЕООД 
34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на РЗОК при сключването на анекси към 
договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ 
да отразят в Приложение № 2 на индивидуалните договори с 
изпълнителите на болнична медицинска помощ стойностите за 

Писмо до 
РЗОК Ловеч, 
изх. № 20-11-
323/28.07.17 
г. 
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дейностите по приложения 2 и 3 от Правилата от настоящото 
решение. 

№ РД-
НС-04-
92/ 
13.09.20
17 г. 

1. Одобрява представената информация в доклада по т. 1 от 
дневния ред за очакваното изпълнение на бюджета на НЗОК за 
2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до края на м. 
септември 2017 г. да разработи план за организация на 
дейностите с конкретни мерки и срокове на база направените в 
хода на заседанието предложения и допълнения. 

ДЗ № НС-01-
00-144/ 
20.09.17 

№ РД-
НС-04-
93/ 
13.09.20
17 г. 

1. Приема за информация представеното текущо изпълнение 
към 31.07.2017 г. на бюджета на НЗОК. 
2. Да се освободят средства в размер на 42 600 хил. лв. от 
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“, 
с които да се увеличат средствата за здравноосигурителни 
плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински цели за домашно 
лечение на територията на страната, за извършване на 
дължимите плащания м. септември 2017 г. 

в лева

№ по ред Увеличение 42 600 000

1.1. Текущи разходи 42 600 000

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 42 600 000

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 

42 600 000

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 42 600 000

№ по ред Намаление 42 600 000

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 42 600 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.

 

3. Приема, в приложение към настоящото решение, 
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 
2017 г., във връзка с т. 2 от настоящото решение. 
4. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 

По т. 3 писмо 
до МФ изх. 
№ 04-06-
62/19.09.2017 
г. 
 
По т. 4 писмо 
до РЗОК № 
20-00-
263/20.09.17 
г. 

№ РД-
НС-04-
94/ 
13.09.20
17 г. 

1. Приема Правила за определяне и предоставяне на 
трансферите по § 2, ал. 3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2017 г. (Правилата) 
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди Правилата 
съгласно настоящото решение и да предостави същите на 
Министерство на здравеопазването за утвърждаване. 

Писмо до МЗ 
изх. № 04-04-
313/21.09.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
95/ 
13.09.20
17 г. 

1. Приема преработен проект на приетия с решение № РД-НС-
04-86/03.07.2017 г. проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и 
реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, 

Писмо до МЗ 
изх. № 04-04-
309/15.09.201
7 г. 



29 
 

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 (Наредба № 10), ведно със съответно преработени 
мотиви.  
2. Предлага на министъра на здравеопазването, на основание 
чл. 45, ал. 9 от ЗЗО, да издаде Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 съгласно преработения проект по 
т. 1. Оттегля проекта на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 10, приет с решение № РД-НС-04-86/03.07.2017г.   
3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на министъра на 
здравеопазването, в 3-дневен срок от приемане на настоящото 
решение, преработения проект по т. 1, ведно с мотивите към 
същия. 
4. Възлага на управителя на НЗОК в срока по т. 3 да изпрати на 
министъра на здравеопазването мотивирано предложение за 
изменения и допълнения в Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. 
за условията и реда за извършване на оценка на здравните 
технологии, в съответствие с изложеното в т. ІІ от докладна 
записка № НС-01-00-139/11.09.2017 г. от управителя на НЗОК. 

№ РД-
НС-04-
96/ 
13.09.20
17 г. 

Одобрява предложените от Управителя на НЗОК: 
1. Тема за писмена разработка от кандидатите за длъжността 
„директор на РЗОК“ на РЗОК – гр. Бургас, РЗОК – гр. Видин, 
РЗОК – гр. Враца, РЗОК – гр. Габрово, РЗОК –гр. Кърджали, 
РЗОК – гр. Ловеч, РЗОК – гр. Пазарджик, РЗОК – гр. Перник, 
РЗОК – гр. Плевен, РЗОК – гр. Разград, РЗОК – гр. Русе, РЗОК 
– гр. Силистра, РЗОК – гр. Сливен, РЗОК – гр. Смолян, РЗОК – 
София-град, РЗОК – гр. Стара Загора, РЗОК – гр. Хасково, 
РЗОК – гр. Шумен и РЗОК – гр. Ямбол, както следва: 

„Реализация, насоки, ефективност и контрол на 
управление на разходите на РЗОК“ 
2. Критерии за оценяване на писмената разработка:  

- обем – не по-малко от 25 страници и не повече от 50 
страници, в които не влизат съдържанието, съкращенията и 
използваната литература; 

- структура на писмената разработка: увод, основна част, 
заключение и приложение. Приложението следва да посочва 
използваните съкращения и литература; 

- познаване на нормативната уредба; 
- анализ на текущото състояние на РЗОК; 
- приоритети и риск при изпълнението на бюджетната 

сметка на РЗОК за 2017 г. в условията на въведеното on-line 
отчитане на договорните партньори на НЗОК/РЗОК; 

Процедурата 
е стартирала 
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- идентификация на критичните фактори на РЗОК; 
- стил, лексика и терминология, използвана в писмената 

разработка; 
- външно оформление. 

№ РД-
НС-04-
97/ 
13.09.20
17 г. 

Подкрепя предложението на управителя на НЗОК за 
предоставяне на самостоятелна сграда за НЗОК. 

 

№ РД-
НС-04-
98/ 
26.09.20
17 г. 

Приема предложените от управителя на НЗОК 
краткосрочни мерки, които са изведени като приоритети в 
работата на Националната здравноосигурителна каса до края 
на 2017 г. с направените в хода на заседанието допълнения и 
корекции. 

Изпълнява се 

№ РД-
НС-04-
99/ 
26.09.20
17 г. 

1. Констатира сериозно неизпълнение в отчета на 
Инвестиционната програма на НЗОК за 2017 г. 
2. Задължава управителя на НЗОК да предприеме 
необходимите мерки до края на годината и за следващата 
година да предложи реалистична Инвестиционна програма. 
3. Възлага на управителя на НЗОК на следващото заседание на 
Надзорния съвет да представи информация за обществените 
поръчки, които могат да бъдат реализирани до края на 2017 г. 

ДЗ № НС-01-
00-
163/12.10.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
100/ 
04.10.20
17 г. 

1. Приема за информация представеното текущо изпълнение 
към 31.08.2017 г. на бюджета на НЗОК. 
2. Да се освободят средства в размер на 69 500 хил. лв. от 
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“, 
с които да се увеличат средствата за здравноосигурителни 
плащания, за извършване на дължимите плащания м. октомври 
2017 г., както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение 69 500 000

1.1. Текущи разходи 69 500 000

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 69 500 000

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 

68 500 000

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 

46 500 000

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

22 000 000

1.1.3.6. Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 1 000 000

№ по ред Намаление 69 500 000

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 69 500 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.

 
3. Приема вътрешно-компенсирани промени между 
показателите по бюджета на НЗОК за 2017 година, както 
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следва: 

в лева

№ по ред Увеличение 635 000

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 635 000

1.1.4.4. Суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО 635 000

№ по ред Намаление 635 000

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 635 000

1.1.4.3. Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ 635 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.

 

4. Приема, в приложение към настоящото решение, 
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 
2017 г., във връзка с т. 2 и т. 3 от настоящото решение. 
5. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 

№ РД-
НС-04-
101/ 
04.10.20
17 г. 

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение, броя 
на назначаваните специализирани медицински дейности 
(СМД) и стойността на медико-диагностичните дейности 
(МДД) по типове направления по повод посещение на ЗОЛ, 
съгласно първични медицински документи от Приложение №3 
„Първични медицински документи“ на НРД за медицинските 
дейности за 2017 г. за четвърто тримесечие на 2017 г., по 
РЗОК. 

Писмо до 
РЗОК № 20-
00-
285/09.10.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
102/ 
04.10.20
17 г. 

1. Отменя свое решение № РД-НС-04-28/09.03.2017 г. 
2. Определя представители от квотата на Националната 
здравноосигурителна каса в състава на Акредитационния 
съвет, както следва: 

Основни членове: 
1. Д-р Галя Йорданова – директор дирекция ИМДП; 
2. Д-р Галя Кондева - Мънкова – директор дирекция 

ЛПМИКПО. 
Резервен член: д-р Страшимир Генев – директор дирекция 

БМП. 

Изпратено 
писмо на МЗ 
№ 04-04-
340/19.10.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
103/ 
04.10.20
17 г. 

Утвърждава отчета на управителя на НЗОК за 
изразходваните средства при командироване в страната за 
периода 28.09.2017 – 29.09.2017 година. 

 

№ РД-
НС-04-
104/ 
04.10.20
17 г. 

І. Отменя свое решение № РД-НС-04-21/13.02.2017 г. 
ІІ. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да 
съгласуват „Условия и ред за сключване на договори за 
отпускане и 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, заплащани напълно или частично 

Изпълнява се 
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от НЗОК“ и „Договор за отпускане и 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, 
заплащани напълно или частично от НЗОК, сключен между 
НЗОК/РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти (аптеки), както следва: 

1. Павлина Василева Иванова – началник отдел в 
дирекция ЛПМИКПО – Председател; 

2. Зоя Крачунова Вълева – директор дирекция СЧР и 
главен счетоводител; 

3. Ирена Дилянова Бенева – началник отдел в дирекция 
ЛПМИКПО; 

4. Юлиан Живков Якимов – главен юрисконсулт в 
дирекция ЛПМИКПО; 

5. София Герасимова Георгиева – главен експерт в 
дирекция ЛПМИКПО; 

6. Милена Стефчова Цонева – главен експерт в дирекция 
ЛПМИКПО; 

7. Светослав Красимиров Вътов – главен експерт в 
дирекция ЛПМИКПО; 

8. Лъчезара Божидарова Манева – Петкова – началник 
отдел в дирекция ИПСИ; 

9. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в 
дирекция БФП. 

Резервни представители: 
Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция 

ИПСИ; 
Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция 

ЛПМИКПО;; 
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в дирекция 

БФП. 
IIІ. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна група 
с определените по т. ІI представители на НЗОК и 9 (девет) 
представители, определени от Управителния съвет на 
Български фармацевтичен съюз за реализиране на съгласуване 
на процедурата по т. IІ. 

№ РД-
НС-04-
105/ 
04.10.20
17 г. 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно, софтуерно 
и компютърно оборудване за нуждите на НЗОК, с две 
обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: 
Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно и софтуерно 
оборудване за надграждане и разширение на ИТ 
инфраструктурата в ЦУ на НЗОК; 2. Обособена позиция № 2: 
Доставка и гаранционна поддръжка на 20 броя преносими 

Поръчката е 
стартирала 
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компютри за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договори с 
определените изпълнители по обособените позиции. 

№ РД-
НС-04-
106/ 
16.10.20
17 г. 

1. Приема коригирано разпределение на кредитите между 
елементите на Единната бюджетна класификация в бюджета 
на НЗОК, за придобиване на нефинансови активи за 2017 г., 
както следва: 

 

 

2. Одобрява в приложение към настоящото Решение списък на 
обектите и позициите по параграфи и подпараграфи от т. 1 в 
коригираната Инвестиционна програма на НЗОК за 2017 
година, считано от 04.10.2017 г. 
3. Излишъкът от средствата за придобиване на нефинансови 
активи, в размер на 2 204 209 лева, да бъде насочен за 
здравноосигурителни плащания с недостиг на средства към 
31.12.2017 г. 
4. Възлага на управителя на НЗОК на всяко заседание до края 
на 2017 г. да докладва за текущото изпълнение на 
Инвестиционната програма на НЗОК за 2017 г. 

По т. 4 
Докладни 
записки № 
НС-01-00-
180/23.10.201
7 г. и № НС-
01-00-
187/15.11.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
107/ 
16.10.20
17 г. 

1. Приема отчета за текущото изпълнение към 30.09.2017 г. и 
прогнозата за очакваното изпълнение към 31.12.2017 г. на 
бюджета на НЗОК за 2017 г. 
2. Възлага на управителя на НЗОК, в изпълнение на чл. 178, ал. 
2 и чл. 333, ал. 2 от НРД за медицинските дейности за 2017 г., 
да информира Управителния съвет на Български лекарски 
съюз за изпълнението към 30.09.2017 г. на договорените 
обеми, както и за текущото изпълнение на бюджета на 
бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. 
3. Възлага на управителя на НЗОК, в изпълнение на чл. 120, ал. 

По т. 2 
изпратено 
писмо до 
БЛС изх. № 
17-01-
140/25.10.201
7 г. 
По т. 3 
изпратено 
писмо до БЗС 
изх. № 17-02-
36/25.10.2017 
г. 

№ по 
ред Наименование, параграфи и подпараграфи 

Инвестицио
нна 

програма за 
2017 г.

Увеличение 
(+)/

Намаление (-)

Коригирана 
Инвестиционна 

програма за 
2017 г.

Всичко за НЗОК 6 000 000 -2 204 209 3 795 791

1. § 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи"

2 262 330 -1 258 830 1 003 500

2. §  52-00 "Придобиване на дълготрайни 
материални активи"

1 497 400 -904 401 592 999

 2.1. §§  52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" 476 000 -145 127 330 873

 2.2. §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване 
машини и съоръжения"

472 900 -219 274 253 626

в т. ч. Доставка и монтаж на телефонна централа
за РЗОК Пазарджик

0 10 000 10 000

в т.ч. Доставка и монтаж на телефонна централа за
РЗОК Разград

0 10 000 10 000

2.3. §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства“ 540 000 -540 000 0

2.4. §§  52-05 "Придобиване на стопански инвентар" 8 500 0 8 500

3. § 53-00 " Придобиване на нематериални 
дълготрайни активи“

2 240 270 -40 978 2 199 292

 3.1 §§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и 
лицензи за програмни продукти“

2 240 270 -40 978 2 199 292
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1 от НРД за денталните дейности за 2017 г., да информира 
Управителния съвет на Български зъболекарски съюз за 
изпълнението към 30.09.2017 г. на здравноосигурителните 
плащания за дентална помощ. 

№ РД-
НС-04-
108/ 
16.10.20
17 г. 

1. Приема за информация доклада за изпълнението към 
30.09.2017 г. на Правилата по чл. 3, ал. 3 от Закона за бюджета 
на НЗОК за 2017 г. 
2. Приема за информация отчета за изпълнението на разходите 
за болнична медицинска помощ в резултат на разпределението 
на средствата на ниво болници съгласно Правилата по чл. 4, 
ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. 

 

№ РД-
НС-04-
109/ 
16.10.20
17 г. 

1.Приема промени на решение на Надзорния съвет на НЗОК № 
РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. на месечни стойности за периода 
на дейност м. октомври и м. ноември 2017 г. за МБАЛ „Проф. 
д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч; МБАЛ „Христо Ботев“ 
АД, гр. Враца и МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин за 
увеличение на стойностите, съгласно Приложение 1 към 
настоящото решение.  
2. Приема промени на решение на Надзорния съвет на НЗОК 
№ РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. на месечни стойности за 
дейност м. октомври 2017 г. по предложение на директорите 
на РЗОК, съгласно чл. 15 от Правилата по чл. 4 от Закона за 
бюджета на НЗОК за 2017 г., в Приложение 2 към настоящото 
решение. 
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 
директорите на съответните РЗОК при сключването на анекси 
към договорите с изпълнителите на болнична медицинска 
помощ да отразят в Приложение № 2 на индивидуалните 
договори стойностите за дейностите по приложения 2 и 3 от 
Правилата, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

По т. 1 писмо 
до РЗОК 
Видин № 20-
05-334/ 
25.10.2017 г.; 
Писмо до 
РЗОК Враца 
№ 20-06-430/ 
25.10.2017 г. 
Писмо до 
РЗОК Ловеч 
№ 20-11-462/ 
25.10.2017 г. 
По т. 2 
изпратено 
писмо до 
РЗОК № 20-
00-298/ 
23.10.17 

№ РД-
НС-04-
110/ 
25.10.20
17 г. 

1. Одобрява проект на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2018 година след становище на 
министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3 от Закона 
за здравното осигуряване. 
2. Възлага на управителя на Националната 
здравноосигурителна каса на основание чл. 19, ал. 7, т. 5 от 
Закона за здравното осигуряване да внесе чрез министъра на 
здравеопазването в Министерския съвет одобрения по т. 1 
проект на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2018 година. 

Изпратено 
писмо чрез 
МЗ изх. № 
03-00-
54/25.10.2017 
г. 

№ РД-
НС-04-
111/ 
25.10.20
17 г. 

1. За осигуряване на средства за извършване на дължимите 
здравноосигурителни плащания до 10.11.2017 г., се 
освобождават средства в размер на 38 840 хил. лв. от „Резерв, 
включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които 
да се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания, 
както следва: 

 
 
 
 
 
 
 



35 
 

в лева

№ по ред Увеличение 38 840 000

1.1. Текущи разходи 38 840 000

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 38 840 000

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 

31 040 000

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 

31 040 000

1.1.3.6. Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 7 800 000

№ по ред Намаление 38 840 000

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 38 840 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.

 
2. Приема, в приложение към настоящото решение, 
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 
2017 г., във връзка с т. 1 от настоящото решение. 
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението 
на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК 
за 2017 г., съгласно настоящото решение. 
4. Възлага на управителя на НЗОК в края на всяка седмица до 
края на календарната 2017 г. да предоставя на членовете на 
Надзорния съвет информация за постъпилите средства от 
възстановяване на отстъпки по Наредба № 10 по сключените 
договори с притежателите на разрешение за употреба. 

 
 
 
 
 
По т. 3 
изпратено 
писмо до 
РЗОК № 20-
00-
310/03.11.201
7 г. 
 
 
 
 
По т. 4 
Докладна 
записка № 
НС-01-00-
192/20.11.201
7 г. 

№ РД-
НС-04-
112/ 
22.11.20
17 

1. Разрешава откриване на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване и 
гаранционна поддръжка на Система за електронен обмен на 
социално-осигурителна информация на НЗОК в рамките на 
споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с 
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската 
комисия за изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 
Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна 
информация между България и ЕС“, след като се извършат 
следните корекции в решението, обявлението, документацията 
на обществената поръчка и приложенията към нея:  

1.1. Критерият за оценка на офертите се променя от 
„оптимално съотношение качество/цена“ на „най-ниска цена“. 

1.2. Показателите за оценка, отразяващи качеството: 
„Експертна оценка“ и „Професионална компетентност на 
персонала“ да се заложат, като изисквания към участниците, в 
съответствие с приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.  
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 
провеждането на процедурата по т. 1, в съответствие с 
посоченото по т. 1.1 и т. 1.2. и да сключи договор с класирания 
на първо място участник. 

 

№ РД-
НС-04-
113/ 
22.11.20

Одобрява представените предложения за допълнение, 
промяна или изменение на „Договор за отпускане на 
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 
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17 за специални медицински цели за домашно лечение, 
заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“. 

№ РД-
НС-04-
114/ 
22.11.20
17 

1. Одобрява извършения избор на търговски банки от комисия, 
назначена със заповед № РД-18-154/10.10.2017 г. на 
управителя на НЗОК, които да обслужват бюджетните сметки 
на 28 районни здравноосигурителни каси, съгласно 
Приложение 1. 
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи договори с 
търговските банки, на които да бъде възложено правото да 
обслужват бюджетните средства на 28 районни 
здравноосигурителни каси. 

 

№ РД-
НС-04-
115/ 
22.11.20
17 

1. Отменя свое решение № РД-НС-04-94/13.09.2017 г. 
2. Приема в приложение към настоящото решение „Правила за 
определяне и предоставяне на трансферите по § 2, ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.“ 
(Правилата), 
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди Правилата по т. 
2 и да предостави същите на Министерство на 
здравеопазването за утвърждаване. 

 

№ РД-
НС-04-
116/ 
22.11.20
17 

  

№ РД-
НС-04-
117/ 
22.11.20
17 

  

№ РД-
НС-04-
118/  

  

№ РД-
НС-04-
119/  

  

№ РД-
НС-04-
120/  

  

№ РД-
НС-04-
121/  

  

№ РД-
НС-04-
122/  

  

№ РД-
НС-04-
123/  
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№ РД-
НС-04-
124/  

  

№ РД-
НС-04-
125/  

  

№ РД-
НС-04-
126/  

  

№ РД-
НС-04-
127/  

  

№ РД-
НС-04-
128/  

  

№ РД-
НС-04-
129/  
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