ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
24 ЮЛИ 2019 Г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

1.

№ РД-НС-04-60/24.07.2019 г.

2.

№ РД-НС-04-61/24.07.2019 г.

3.

№ РД-НС-04-62/24.07.2019 г.

4.

№ РД-НС-04-63/24.07.2019 г.

5.

№ РД-НС-04-64/24.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ
1. Възлага на управителя на НЗОК да изплати дължимите
средства на лечебните заведения - изпълнители на
болнична медицинска помощ (посочени в приложение №
1 към настоящото решение) по влезли в законна сила
съдебни решения, по които има предявени изпълнителни
листове пред НЗОК.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
действия за своевременно предявяване на изпълнителни
листове от лечебните заведения - изпълнители на
болнична медицинска помощ (посочени в приложение №
1 към настоящото решение), които не са предявили
такива по влезли в законна сила решения.
1. Разрешава на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр.
Кърджали сключаване на договор с НЗОК за болнична
помощ за изпълнение на клинични пътеки №№ 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14 и 15 по Приложение №17Аот НРД за
медицински дейности за 2018 г. в областта на
неонатологията с двама лекари специалисти на основен
трудов договор и двама лекари специалисти на
допълнителен трудов договор – д-р Таня Ценова
Димитрова и д-р Десислава Стефанова Радева.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК Кърджали по изключение да сключи договор с
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали по
медицинска целесъобразност и с оглед необходимостта от
осигуряване на достъпност и своевременност на
болничната помощ за населението ѝ.
Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на тежка
астма в извънболничната помощ“.
1. Приема предложения от управителя на НЗОК
Правилник за изменение и допълнение на Правилник 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 за изменение и допълнение на Правилник за
устройството
и
дейността
на
Националната
здравноосигурителна каса.
1. Във връзка с разширяване вида и обема дейности на
институцията възлага на управителя на НЗОК да изпрати
писмо до областния управител на гр. София с искане за
осигуряване на офис сграда или свободни работни
помещения за безвъзмездно ползване.
2. На следващо заседание управителят на НЗОК да
представи
информация
по
изпълнението
на

инвестиционната програма за 2019 г.
6.

№ РД-НС-04-65/24.07.2019 г.

7.

№ РД-НС-04-66/24.07.2019 г.

8.

№ РД-НС-04-67/24.07.2019 г.

9.

№ РД-НС-04-68/24.07.2019 г.

10.

№ РД-НС-04-69/24.07.2019 г.

11.

№ РД-НС-04-70/24.07.2019 г.

1. Приема „Правила за провеждане на конкурс за заемане
на длъжността „директор на РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да публикува на
интернет страницата на НЗОК правилата по т. 1.
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на МБАЛ
„Национална кардиологична болница“ ЕАД, гр. София
оказаната медицинска помощ за периода от 01.01.2019 г.
до 25.02.2019 г. по КПр № 5 „Дейности по осигуряване на
лечение за новородени деца с вродени сърдечни
малформации,
претърпели
сърдечна
оперативна
интервенция до навършване на 1-годишна възраст“ – 81
броя леглодни на стойност 40 500 лв.
Възлага на управителя на НЗОК да изпрати мотивирано
предложение до министъра на здравеопазването да се
отложи преминаването на заплащането на медицински
изделия, помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания към системата на
Министерство на здравеопазването и Националната
здравноосигурителна каса от 01.01.2021 г.
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ
за РЗОК Хасково за периода на заплащане м. юли и м.
август 2019 г. в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК Хасково утвърдените стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение месечни стойности,
да се отразят в договорите на "СБАЛО-Хасково" ЕООД,
МБАЛ „Св. Екатерина“ ЕООД, гр.Димитровград и МБАЛ
"Хигия" ООД гр.Хасково.
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ
за РЗОК Стара Загора за периода на заплащане м. август
2019 г., в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК Стара Загора утвърдените стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение месечни стойности,
да се отразят в договорите на МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски“ ЕООД, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“
АД и КОЦ Стара Загора ЕООД.
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ
за РЗОК Габрово за периода на заплащане м. юли 2019 г.,
в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК Габрово утвърдените стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение месечни стойности,
да се отразят в договорите на МБАЛ „Тота Венкова“ АД и
МБАЛ „Стойчо Христов“ ЕООД – Севлиево.

12.

№ РД-НС-04-71/24.07.2019 г.

13.

№ РД-НС-04-72/24.07.2019 г.

14.

№ РД-НС-04-73/24.07.2019 г.

Изменя решение № РД-НС-04-22/30.03.2018 г. на НС на
НЗОК в част Раздел Б, като Утвърждава нова стойност на
медицински изделия, считано от 01.01.2019г. до
31.05.2019 г. приета на основание § 11 ал. 3 от ЗБНЗОК,
съгласно която от 1 януари 2019 г. НЗОК определя
стойност на заплащане 100 на сто за медицински изделия,
заплащани по досегашния ред по Закона за лечебните
заведения, но не по-висока от заплащаната през 2018 г.,
установена с писмо вх.к№ 04-04-238/19.06.2019 г. от
министерство на здравеопазването по приложение на
„Методика за субсидиране на лечебните заведения през
2018 г.“, както следва:
1.В
група
15
„Медицински
изделия
за
неврохирургично
лечение
на
мозъчно-съдови
заболявания“, в колона „Стойност, до която НЗОК
заплаща от 01.04.2018 г.“ се добавя следния текст: (§ 11,
ал. 3 на ЗБНЗОК до 30 000 лв.), с изключение на
медицински изделия при ендоваскуларно лечение на
инсулт, за които пределната стойност е до 13 500 лв.
2.В група № 11 „Мозъчна лимфодренираща клапна
система“ в колона „Стойност, до която НЗОК заплаща от
01.04.2018 г.“ се добави следния текст: (§ 11, ал. 3 на
ЗБНЗОК до 7 080 лв.).
1. Приема за информация текущото изпълнение към
30.06.2019 г. на бюджета на НЗОК и изпълнението към
30.06.2019 г. на договорените обеми, съгласно чл.177а и
чл.334а от Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2018 г. и чл.120а, ал.3 от НРД
за денталните дейности за 2018 г.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да изпрати на
Управителния съвет на Българския лекарски съюз
приложената
към
решението
информация
за
изпълнението към 30.06.2019 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. Възлага на Управителя на НЗОК да изпрати на
Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз
приложената
към
решението
информация
за
изпълнението към 30.06.2019 г. на договорените обеми и
на здравноосигурителните плащания за дентална помощ,
съгласно чл.120а, ал.3 от НРД за денталните дейности за
2018 г.
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ НС-01-00-124/23.07.2019 г. стойността на вложените
медицински изделия, за лечение на здравноосигурено
лице в тежко животозастрашаващо състояние, за чието
лечение липсва друга алтернатива.

15.

№ РД-НС-04-74/24.07.2019 г.

Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ НС-01-00-125/24.07.2019 г. стойността на вложените
медицински изделия, за лечение на здравноосигурено
лице в тежко животозастрашаващо състояние, за чието
лечение липсва друга алтернатива.

