ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
08 МАЙ 2019 Г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение
към 31.03.2019 г. на бюджета на НЗОК и изпълнението на
договорените обеми към 31.03.2019 г., съгласно чл.177а и
чл.334а от Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2018 г.

1.

№ РД-НС-04-33/08.05.2019 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Управителния съвет на Българския лекарски съюз
приложената
към
решението
информация
за
изпълнението към 31.03.2019 г. на договорените обеми и
на здравноосигурителните плащания за медицинска
помощ, съгласно чл. 177а и чл. 334а от НРД за
медицинските дейности за 2018 г.
3. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2019 г. по съответните параграфи, което е в
рамките на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.
4. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2019 г., съгласно настоящото
решение.

2.

№ РД-НС-04-34/08.05.2019 г.

1. Одобрява Правила за определяне и предоставяне на
трансферите от Министерство на Здравеопазването на
Националната здравноосигурителна каса по реда на § 2,
ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2019 година (Правилата).
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди Правилата
съгласно настоящото решение и да предостави същите на
Министерството на здравеопазването за утвърждаване от
страна на министъра на здравеопазването.

3.

№ РД-НС-04-35/08.05.2019 г.

1. Одобрява Правила за определяне и предоставяне на
трансферите от Министерство на здравеопазването на
Националната здравноосигурителна каса за финансиране
на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за
здравето на основание чл. 23, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
здравното осигуряване (Правилата).
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди Правилата
съгласно настоящото решение и да предостави същите на
Министерство на здравеопазването за утвърждаване от
министъра на здравеопазването.

4.

№ РД-НС-04-36/08.05.2019 г.

1. Утвърждава по РЗОК и по изпълнители на болнична
медицинска помощ (БМП) допълнителни стойности за
дейностите, отчетени в информационната система на
НЗОК, свързани с хемодиализа, раждане и грижи за

здраво новородено (АПр №№ 01, 02 и 03 и КП №№ 005,
006), извършени през периода януари – февруари 2019
година, за които не са констатирани основания за
отхвърляне от плащане по чл. 352, ал. 12 от Национален
рамков договор за медицинските дейности за 2018
година, в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да заплатят утвърдените стойности
на изпълнителите на БМП по т. 1 от настоящото решение
по сключените им договори през месец май 2019 година,
като със стойността се увеличи утвърдената стойност по
приложение № 2 към индивидуалните им договори.

5.

№ РД-НС-04-37/08.05.2019 г.

1. Утвърждава коригирани индикативни стойности за
медицински изделия за РЗОК – Габрово (МБАЛ „Д-р
Стойчо Христов“ ЕООД, гр. Севлиево); компенсирани
месечни стойности за дейности в Приложение 2 от
Правилата за РЗОК – Сливен (МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ АД, гр. Сливен) и променени месечни
стойности за РЗОК - Добрич (СБР Медика Албена) и
СЗОК (УБ болница „Лозенец“, гр. София) в приложение
към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК – Габрово, РЗОК – Сливен, РЗОК –
Добрич и СЗОК утвърдените месечни стойности,
съгласно приложението по т. 1 от настоящото решение, да
се отразят в сключените договори с изпълнителите на
болнична медицинска помощ, като за индикативните
стойности по т. 1 от настоящото решение да уведомят по
подходящ начин изпълнителите на болнична медицинска
помощ.
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в
извънболничната помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
първична
белодробна
хипертония,
белодробна
хипертония, белодробна хипертония при системна
склероза и синдром на Айзенменгер и общокамерна
(фонтан) циркулация в извънболничната помощ“.

6.

№ РД-НС-04-38/08.05.2019 г.

3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
болести на ретината в извънболничната помощ“.
4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на
инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в
извънболничната помощ“.
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“.
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на
лечение на болни с шизофрения в извънболничната
помощ“.

7. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
Идиопатична белодробна фиброза в извънболничната
помощ“.
8. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични
лекарствени продукти над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ“.
9. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
тежък псориазис в извънболничната помощ“.
10. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден
артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ
псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ
спондилит с антиревматични лекарствени продукти над
18 годишна възраст в извънболничната помощ“.
11. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
първично-прогресираща
и
пристъпно-ремитентна
множествена
склероза
с
лекарствени
продукти
модифициращи хода на болестта в извънболничната
помощ“.

7.

№ РД-НС-04-39/08.05.2019 г.

1. Разрешава откриването и провеждането на процедура
публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски
услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с
офисите им, с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга;
Обособена позиция № 2: Куриерски услуги”.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи
договори с определените изпълнители за срок от 12
месеца.

8.

9.

№ РД-НС-04-40/08.05.2019 г.

№ РД-НС-04-41/08.05.2019 г.

Утвърждава отчета на управителя на НЗОК за
изразходваните средства при командироване в страната за
периода 04.04.2019 – 05.04.2019 година.
1. Приема предложения от управителя на НЗОК
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството
и
дейността
на
Националната
здравноосигурителна каса.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати за
обнародване в „Държавен вестник“ одобрения по т. 1
Правилник.

10.

№ РД-НС-04-42/08.05.2019 г.

1. Разрешава на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин
сключване на договор за изпълнение на клинични
процедури № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и
интензивни грижи с механична вентилация и/или
парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи без механична

вентилация и/или парентерално хранене“ от четирима
лекари със специалност Анестезиология и интензивно
лечение, вместо необходимите пет, до назначаване на още
един лекар или двама на 0.5 договор.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – Видин по изключение да сключи договор с МБАЛ
„Света Петка“ АД, гр. Видин за оказване на болнична
медицинска помощ с оглед необходимостта от
осигуряване на достъпност и своевременност на
болничната помощ за населението в областта.
1. Разрешава д-р Наталия Сергеева Якубенко и д-р Иван
Павлов Геров да работят на 0.5 длъжност като
анестезиолози в кардиологично отделение в УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София.
11.

№ РД-НС-04-43/08.05.2019 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
СЗОК по изключение да сключи договор с УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София за оказване на
болнична медицинска помощ с оглед необходимостта от
осигуряване на достъпност и своевременност на
болничната помощ за населението в областта.

