ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 от 22.02.2021 г. за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр.
16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г., бр. 40 от 2020 г., бр. 77 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и бр. 7 от
2021 г.)
Издаден от министерство на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.
Днес, 22.02.2021 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския
лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното
осигуряване (З З О ) и във връзка с Постановление № 59 от 18.02.2021 г. на Министерския съвет (Д В, бр.
16 от 2021 г.) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 12а се създава ал. 7:
"(7) Сумите за неблагоприятни условия за работа при обявено извънредно положение,
съответно извънредна епидемична обстановка, в т. ч. и за заплащане на изпълнителите на медицинска
помощ за поставяне на ваксини срещу CO V I D-19, могат да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер
от бюджета на Министерството на здравеопазването."
§ 2. В чл. 223д се правят следните изменения и допълнения:
1. Съдържанието на чл. 223д става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
"(2) Изпълнителят на В СМД И "П олимеразна верижна реакция за доказване на CO V I D-19" по чл.
223б има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, когато с акт на Народното
събрание е обявено извънредно положение или с решение на Министерския съвет е обявена
извънредна епидемична обстановка и изпълнителят на В СМД И "Полимеразна верижна реакция за
доказване на COVI D-19" изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(3) Месечните суми, заплащани от Н З О К за работа при неблагоприятни условия, свързани с
обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се определят
индивидуално за всеки изпълнител по чл. 223б по ред и начин, посочени в методика, приета от Н С на
Н З О К и съгласувана с представителите на Б Л С, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от З З О , и се
изплащат за период, определен със закон.
(4) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно."
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТ ЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична
медицинска помощ (МЦ/Д К Ц) и болнична медицинска помощ, определени със заповед на министъра на
здравеопазването, получават сума в размер на 10 лв. за поставена доза на препоръчителна ваксина
срещу COVID-19.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва по реда на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите
в Република България и се подава в Националната здравно-информационна система (НЗИС).
(3) О бщопрактикуващите лекари не могат да отказват препоръчителна ваксина срещу CO V I D-19
на желаещи да се имунизират лица, вписани в техните регистри, при отсъствие на противопоказания за
прилагане на съответната ваксина.
(4) О тчитането на дейността по ал. 1 за изпълнителите на първична извънболнична медицинска
помощ се извършва с "Амбулаторен лист" (бл. МЗ-Н З О К № 1), като кодът на имунизацията срещу CO V I D19 по КСМП е 92192-00.
(5) О тчитането и заплащането на дейността по ал. 1 се извършва при условията и в сроковете,
регламентирани в раздел VІІІ, глава седемнадесета.
(6) След окончателната обработка в информационната система на Н З О К на месечните
електронни отчети по реда на ал. 5 Н З О К с цел осъществяване на предварителен контрол извършва
сравнение между постъпилите в НЗИС данни и данните от месечните електронни отчети.
(7) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал. 1 след
установено съответствие при сравнението по ал. 6.
(8) У становено несъответствие при сравнението по ал. 6 е основание за отхвърляне от
заплащане на отчетена дейност по ал. 1, за която е установено несъответствието.
(9) За дейността по ал. 1 на изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска
помощ (МЦ/Д К Ц) и на болнична медицинска помощ Н З О К заплаща брой поставени дози на
препоръчителна ваксина срещу CO V I D-19 на базата на вписаните в Н З И С поставени дози и изразено
информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето. Документът за информирано
съгласие се съхранява в съответното лечебно заведение и се предоставя на контролните органи на
НЗОК за последващ контрол.
§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1 януари 2021 г.
§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
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дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един
за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и "Държавен вестник".
§ 6. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от З З О , съгласува се
и се обнародва от министъра на здравеопазването в "Държавен вестник" на основание чл. 54, ал. 7 от
ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
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