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ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

 

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., ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК  

№ РД-НС-04-29/27.03.2017 г. 

 

 

§ 1. В чл.5 се добавя нова точка: 

„6. За периода на дейност м.юни – м.ноември 2017 г. Надзорният съвет на НЗОК 

приема индикативни стойности, които РЗОК съблюдават при прилагане на 

ежеседмичния анализ и контрол по реда на чл.355, ал.5 и ал.6 от НРД за 2017 г.“ 

 

§ 2. В чл.6 се извършват следните изменения: 

1. в ал.2 думата „юни“ се заменя с „май“, а „юли“ се заменя с „юни“; 

2. текстът на ал.3 се заменя с: 

„(3) Стойностите за всяка РЗОК за дейностите по чл.4, ал.1, т.2 за периода на 

извършване на дейност – м. юни - м. ноември 2017 г., подлежащ на заплащане през м. 

юли – м. декември 2017 г., се определят на база стойностите на отчетените разходи и 

извършени дейности от този вид в периода м.март 2016 г. – м.април 2017 г.  , в рамките 

на утвърдени от Надзорния съвет на НЗОК месечни разходи на НЗОК.“; 

3. алинея 4 се отменя. 

 

§ 3. В чл.7 се извършват следните изменения: 

1. в ал.4 думата „юни“ се заменя с „май“, а „юли“ се заменя с „юни“; 

2. в ал.4 думата „юли“ се заменя с „юни“, а текстът „и ал.4“ се заличава. 

 

§ 4. В чл.9 се добавя нова точка: 

„7. За периода на дейност м.юни – м.ноември 2017 г. Надзорният съвет на НЗОК 

утвърждава индикативни стойности, които РЗОК съблюдават при прилагане на 

ежеседмичния анализ и контрол по реда на чл.355, ал.5 и ал.6 от НРД за 2017 г.“ 
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§ 5. В чл.12 се извършват следните изменения: 

1. в основния текст на ал.1 преди текста „както следва:“ се добавя  „след предоставяне 

на информацията за месечното разпределение на ниво лечебни заведения за болнична 

помощ в Надзорния съвет на НЗОК за анализ и разглеждане,“; 

2. в ал.1, т.3 се заличава текстът „м.юни 2017 г., м.юли - м.септември 2017 г., 

м.октомври -“; 

3. в ал.1, т.4 думата „юни“ се заменя с „май“, а „юли“ се заменя с „юни“; 

4. в ал.1, т.5 думата „юли“ се заменя с „юни“; 

5. добавя се нова алинея: 

„(7) Директорът на РЗОК уведомява лечебните заведения, сключили договор с РЗОК за 

определените им индикативни стойности в рамките на стойностите на РЗОК по чл.5, т.6 

и чл.9, т.7, които ще се съблюдават при прилагане на ежеседмичния и месечен анализ и 

контрол по реда на чл.355, ал.5 и ал.6 от НРД за 2017 г.“ 

 

§ 6. В чл.13 текстовете на ал.1 и ал. 2 се заменят както следва: 

„(1) Всеки изпълнител на БМП отчита с финансово-отчетни документи дейности по 

Приложение 2 и 3 на стойност, в рамките или под равнището на месечната стойност за 

този вид дейности, определена в Приложение 2 към сключените от него договори. 

(2) Изпълнителят на БМП може да прехвърля икономията на средства в рамките на 

тримесечните периоди по чл.355, ал.3 от НРД за 2017 г., в рамките на общият размер на 

определените тримесечни стойности по Приложение 2 към договорите си..“ 

 

§ 7. В чл.14 се добавя нова алинея: 

„(3) Директорът на РЗОК представя ежемесечни доклади на Надзорния съвет на НЗОК 

за резултатите от извършения контрол по чл.355, ал.5 и ал.6 на изпълнителите на БМП, 

надвишили определените им месечни стойности по Приложение 2 и 3 и индикативни 

стойности по Приложение 1 и за медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ, и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени 

заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги.“ 

 

§ 8. В чл.15 се извършват следните изменения: 

1. Текстът на ал.3 се заменя както следва: 

„(3) След прилагане чл.355, ал.7 от НРД за 2017 г., с неусвоените стойности за 

дейностите по чл.4, ал.1, т.2 и т.3 на ниво РЗОК, могат да закупуват отчетените 

дейности по чл.4, ал.1, т.1, чиято стойност надвишава индикативните стойности по 

чл.5, т.6 при отчетени медицински изделия и лекарствени продукти, чиято стойност 

надвишава индикативните стойности по чл.9, т.7, преди директорът на РЗОК да 

инициира прилагане на чл.355, ал.9 от НРД за 2017 г., единствено след решение на НС 

на НЗОК, при следните критерии:“ 
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2. В ал.4 след думата „предложение“ се добавя „до Надзорния съвет на НЗОК“, а в кроя 

на изречението се добавя „в края на всяко тримесечие, при наличие на икономия от 

средства на ниво лечебни заведения за болнична помощ“. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 9. Настоящите правила изменят и допълват Правилата, приети с Решение на Надзорния 

съвет на НЗОК № РД-НС-04-29/27.03.2017 г. и влизат в сила от датата на приемане. 

 

 


