ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
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РЕШЕНИЕ
Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните
дейности от изпълнителите на първична извънболнична
медицинска помощ и специализирана извънболнична
медицинска помощ за четвърто тримесечие на 2019 г., по
РЗОК.
Утвърждава Спецификация с определени и групирани
медицински изделия, прилагани в условията на
извънболничната медицинска помощ, както и в условията
на болничната медицинска помощ, за които НЗОК ще
заплаща след провеждане на процедура по реда на
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне на стойността, до
която те се заплащат.
1. Разрешава откриване на процедура на договаряне без
предварително обявление 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” след отразяване
на бележките на Национална агенция по приходите.
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.
3. Възлага на управителя за следващата година да се
проучат
допълнителни
възможности,
които
да
съответстват на естеството и технологията на работа на
НЗОК
в
останалите
направления
на
здравноосигурителните плащания.
1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изнесени
дейности по управление на ИТ услуги в системата на
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“ след
отразяване на бележките на Национална агенция по
приходите.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник.
1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на
настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ
на НЗОК и РЗОК“ след отразяване на бележките на
Национална агенция по приходите.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
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с определения изпълнител.
1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на
НЗОК” след отразяване на бележките на Национална
агенция по приходите.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с определения изпълнител за срок от 3 години.
Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително
споразумение и да упълномощи адвокат Силвия Русанова
да осъществява процесуално представителство и защита
на
Националната
здравноосигурителна
каса
в
производството по касационно обжалване пред
Върховния касационен съд на решението по търговско
дело № 1466/2019 г. на Апелативен съд – София до
окончателно приключване на делото.
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ 11-02-903/30.08.2019 г. стойността на вложените
медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за
лечение
на
здравноосигурено
лице
в
тежко
животозастрашаващо състояние, за чието лечение липсва
друга алтернатива.
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ 11-02-855/20.08.2019 г. стойността на вложените
медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за
лечение
на
здравноосигурено
лице
в
тежко
животозастрашаващо състояние, за чието лечение липсва
друга алтернатива.
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ 19-03-197/26.08.2019 г. стойността на вложените
медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за
лечение
на
здравноосигурено
лице
в
тежко
животозастрашаващо състояние, за чието лечение липсва
друга алтернатива.
1. Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ 11-02-885/03.09.2019 г., стойността на вложените
медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за
лечение
на
здравноосигурено
лице
в
тежко
животозастрашаващо състояние, за чието лечение липсва
друга алтернатива.
2. Стойността на вложените медицински изделия с
Решение № РД-04-74/24.07.2019 г. на НС на НЗОК следва
да бъде включена в окончателната стойност по преписка
вх. № 19-01-197/22.07.2019 г.
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1. Разрешава на д-р Георги Стефанов Чакъров и д-р Сашо
Арсенов Цветков, притежаващи специалност „Урология“
да оказват болнична медицинска помощ на допълнителен
трудов договор, на по ½ длъжност в МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД, гр. Монтана.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК Монтана по изключение бъдат вписани в
приложение № 1 към договора на лечебното заведение др Георги Стефанов Чакъров и д-р Сашо Арсенов Цветков
(за оказване на медицинска помощ по 13 клинични
пътеки от пакет „Урология“, за които е сключен договор
между МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана и
НЗОК) с оглед необходимостта от осигуряване на
достъпност и своевременност на болнична медицинска
помощ на територията на област Монтана и област
Видин.
Да се заплатят средства за медицински изделия от група
15 за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови
заболявания в периода на прилагане от 01.09.2018 г. до
31.12.2018 г., на лечебните заведения, изпълнители на
БМП, както следва: На УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД
ГР. ВАРНА 33 104, 40 лв.; на МБАЛ СВ. АННА –
СОФИЯ АД 232 707, 86 лв., и на УМБАЛ СВ. ИВАН
РИЛСКИ ЕАД СОФИЯ 912 739, 20 лв.
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.
1. Открива преговори за Национален рамков договор за
медицинските дейности за 2020-2022 г. между
Националната здравноосигурителна каса и Български
лекарски съюз.
2. Открива преговори за Национален рамков договор за
денталните дейности за 2020-2022 г. между Националната
здравноосигурителна каса и Български зъболекарски
съюз.
3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски
съюз списък с определените експерти от страна на НЗОК
за водене на преговорите по т. 1 на експертно ниво.
4. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски
съюз проект на график за водене на преговорите по т. 1.
5. Възлага на управителя на НЗОК да информира
Надзорния съвет за постигнатите договорености на
експертно ниво.
6. Възлага на управителя на НЗОК да участва в поне две
срещи месечно заедно с председателя на Надзорния съвет
на НЗОК в преговорите по т. 1 и т. 2 с определените по
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реда на чл. 54, ал. 1 от ЗЗО представители на БЛС и с
определените по реда на чл. 54, ал. 2 от ЗЗО
представители на БЗС.
В изпълнение на Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2019 г.
възлага на управителя на НЗОК да информира
директорите на РЗОК, че лечебните заведения за
болнична помощ през месец на дейност – септември 2019
г. ще работят в рамките на определените средства,
определени с Решение № РД-НС-04-15 от 19.02.2019 г. на
НС на НЗОК, като имат право да използват 5% авансово
средства за сметка на лимита, определен за следващия
календарен месец – м. октомври 2019 г.
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ
(БМП) за РЗОК Плевен и РЗОК Бургас за месец на
заплащане октомври 2019 г., в приложение към
настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК Плевен и РЗОК Бургас утвърдените
стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение да се
отразят в договорите на "МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД –
гр. Плевен и на "МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД - гр. Бургас.
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ
(БМП) за РЗОК Шумен за месец на заплащане септември
2019 г., в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК Шумен утвърдените стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение месечни стойности,
да се отразят в договорите на "МБАЛ – Шумен" АД,
"КОЦ-Шумен"ЕООД, "МБАЛ Велики Преслав" ЕООД и
"СБАЛ по Кардиология Мадара" ЕАД.
Възлага на Управителя на НЗОК да съгласува с Български
лекарски съюз и публикува утвърдения вариант на
„Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен
С хепатит над 18 годишна възраст в извънболничната
помощ“.
1. Възлага на директора на дирекция „Лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни“
събирането на всички дължими отстъпки по реда на
Наредба 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и
критериите
за
заплащане
от
Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на
механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, в това число по „механизма“ и
авансово дължимите отстъпки по реда на Наредба 10, в
това число и по механизма за последното тримесечие на
2019 г. да се извършва в рамките на определените
срокове. При настъпване на неизяснени обстоятелства с
ПРУ относно размера на дължимите суми да се

провеждат незабавни срещи с контрагентите на НЗОК за
обсъждане на вникналите спорове.
2. Да се направят разчети за дължимите отстъпки по
тримесечие на основата на данни за очакваното
изпълнение на бюджета за лекарствени продукти и на
основата на тези данни да се реализират дейностите по т.
1, съвместно с дирекция „Финансово счетоводни
дейности“ и дирекция „Бюджет и финансови параметри“.
3. Възлага на управителя на НЗОК ежемесечно да
информира НС за размера на събраните отстъпки по т. 1 и
т. 2 и да осъществи контрол върху дейността по т. 1 и т.
2.

