ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
20 ЯНУАРИ 2020 Г.
№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-1/20.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение,
Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за
всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с
изпълнителите на извънболнична първична и на
извънболнична специализирана медицинска помощ на
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на назначаваните медикодиагностични дейности за 2020 г.
2. Утвърждава, в приложение 2 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 първо тримесечие на 2020 г., по
РЗОК.
1. С настоящото решение се утвърждават стойности на
изпълнителите на болнична медицинска помощ (БМП),
които до момента на сключване на новия договор по реда
на Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 - 2022 г. (НРД за 2020 – 2022), работят
по договор с НЗОК и за които новият договор ще влезе в
сила от 01.01.2020 г. за оказване на същия вид
медицинска помощ.
2. Утвърдените стойности се прилагат за заплащане на
извършената дейност от 01.01.2020 г. при условията и по
реда на новите договори на изпълнителите на БМП,
съгласно НРД за 2020 - 2022 г.

2.

№ РД-НС-04-2/20.01.2020 г.

3. Утвърждава месечни и индикативни стойности за
дейностите в БМП и индикативни стойности за
медицински изделия и лекарствени продукти, които
НЗОК заплаща извън стойността на оказаните
медицински услуги, за РЗОК за месец на дейност януари
2020 г., в приложение към настоящото решение.
4. Утвърдените стойности се вземат предвид в Правилата
за условията и реда за определяне на годишни стойности
на разходите за здравноосигурителни плащания,
разпределени по месеци за 2020 г., съгласно чл. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2020г.
5. Изпълнител на БМП може да подаде в РЗОК писмено
заявление за увеличение на размера на месечната
стойност за случаите на спешна диагностика и лечение по
КП, КПр или АПр за м. декември 2019 г., за сметка на до
5% от утвърдената месечна стойност по т. 4.
6. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да информират изпълнителите на

БМП за утвърдените с настоящото решение стойности за
дейността през м. януари 2020 г., които да залегнат в
сключените индивидуални договори за 2020 г.

3.

№ РД-НС-04-3/20.01.2020 г.

Не е генериран номер в Административната
информационна система (АИС) “Архимед”.
1. Приема приложените към това решение „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 2020г.“ (Правила).

4.

№ РД-НС-04-4/20.01.2020 г.

2. Утвърждава годишни общи стойности на РЗОК за 2020
г. за дейностите в болничната медицинска помощ (БМП)
и за медицински изделия, и за лекарствени продукти,
които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните
медицински услуги, в т.ч. и стойности за дейностите в
БМП за периода на заплащане м. март - м. декември 2020
г. и стойности за медицински изделия и за лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги, за периода на заплащане м.
април - м. декември 2020 г., в приложение към
настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да предложат разпределение на
утвърдените им по т. 2 стойности за дейностите в БМП за
периода на заплащане м. март - м. декември 2020 г. и
стойности за медицински изделия и за лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги, за периода на заплащане м.
април - м. декември 2020 г., по изпълнители на БМП и по
месеци, съгласно сключените договори за 2020 г.
1. Приема разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи
за 2020 г., както следва:

5.

№ РД-НС-04-5/20.01.2020 г.

№ по
ред

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи
I.
II.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
активи"
§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"
§§ 52-02 "Придобиване на сгради"
§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"
§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"
§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"

§ 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни
III.
активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти“

Инвестиционна
програма за 2020 г.

5 000 000
284 680
3 540 320
1 870 000
190 000
796 320
680 000
4 000
1 175 000
1 175 000

2. Одобрява в приложение 1 към настоящото Решение
списък на обектите и позициите по параграфи и
подпараграфи от т. 1 в Инвестиционната програма на
НЗОК за 2020 година.
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава
вътрешни компенсирани промени до 100 000 (сто хиляди)
лева в параграфите и между тях, в рамките на
утвърдените средства за придобиване на нефинансови
активи в чл. 1, ал. 2, т. 1.2 от Закона за бюджета на НЗОК
за 2020 година.
4. Възлага на управителя на НЗОК на следващото
заседание да представи план-графика за възлагане на
планираните обществените поръчки в системата на НЗОК
за 2020 г., информация за преходните обекти от 2019 г.,
които са включени в инвестиционната програма за 2020 г.
и информация за отделените средства за разработка,
развитие и поддръжка на софтуера. Допълнително да се
представи анализ на възможността за въвеждане и
развитие на системата за управление на печата.
1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2020 г. за
лекарствените продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК. Механизмът влиза в сила от
01.01.2020 г.
6.

№ РД-НС-04-6/20.01.2020 г.

2. Механизмът по т. 1 е приет съобразно средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти,
определени в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от
17.12.2019 г.)
3. В изпълнение на чл. 45, ал. 29, изр. последно от Закона
за здравното осигуряване, управителят на НЗОК следва да
обнародва в „Държавен вестник“ механизма по т. 1.

7.

№ РД-НС-04-7/20.01.2020 г.

1. Утвърждава „Спецификация за изготвяне на Списък на
диетични храни за специални медицински цели и
стойностите, на които се заплащат напълно или частично
от НЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да открие и проведе

процедура за обновяване на „Списък с диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК“, изготвен и утвърден по реда на Глава
втора от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (обн. ДВ, бр. 24
от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014 г.) с
Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-045/19.01.2015 г., в сила от 01 февруари 2015 г.
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на
инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в
извънболничната помощ“;
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“;
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на
антианемично
лечение
на
хронична
сърдечна
недостатъчност в извънболничната помощ“;

8.

№ РД-НС-04-8/20.01.2020 г.

4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
вродени коагулопатии в извънболничната помощ“;
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на
хелатираща терапия при бета таласемия, наследствена
хемолитична анемия, конституционална апластична
анемия,
наследствена
сидеробластна
анемия
и
конгенитална
дизеритропоетична
анемия
в
извънболничната помощ“;
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
първично-прогресираща
и
пристъпно-ремитентна
множествена
склероза
с
лекарствени
продукти
модифициращи хода на болестта в извънболничната
помощ“.

9.

№ РД-НС-04-9/20.01.2020 г.

1. Разрешава откриване на процедура публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на
пътници и багаж, и организиране на хотелско настаняване
за нуждите на НЗОК“ след отразяване на бележките
направени по време на заседанието.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник.

10.

№ РД-НС-04-10/20.01.2020 г.

1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за
офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ с
включени седем обособени позиции 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
договори с определените изпълнители по обособените
позиции.
3.

Възлага

на

управителя

на

НЗОК

да

проучи

11.

№ РД-НС-04-11/20.01.2020 г.

възможностите и да предприеме действия за включване
на НЗОК в централизираните обществени поръчки в това
число и за канцеларски материали и консумативи за офис
техника.
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София по преписка с наш вх.
№ НС-01-00-190/30.12.2019 г. стойността на вложените
медицински изделия, за лечение на здравноосигурени
лица в тежко животозастрашаващо състояние, за
лечението на които липсва друга алтернатива.
1. Приема План на плащанията на НЗОК през 2020 г. по
реда на Правилата за координация на системите за
социална сигурност, в приложение към настоящото
решение.

12.

№ РД-НС-04-12/20.01.2020 г.

13.

№ РД-НС-04-13/20.01.2020 г.

14.

№ РД-НС-04-14/20.01.2020 г.

15.

№ РД-НС-04-15/20.01.2020 г.

2. Приетият по т. 1 план да е основание при формиране на
позицията на представителите на НЗОК при двустранни
срещи през 2020 г. с представители на други държави по
отношение разплащанията по искове за възстановяване на
разходи по реда на Правилата за координация на
системите за социална сигурност.
Възлага на управителя на НЗОК на следващо заседание на
Надзорния съвет да представи идеен проект и проект на
техническо задание за възлагане изготвянето на анализ,
свързан с предложения за оптимизация на дейността и
административните структури на НЗОК.
Възлага на управителя на НЗОК на следващо заседание на
Надзорния съвет да представи информация за резултатите
от контролната дейност на НЗОК и да предложи за
обсъждане перспективи и мерки за засилване
ефективността по осъществяване на контролната дейност
на НЗОК/РЗОК.
1. Разрешава на д-р Мария Димова Лалева и д-р
Станислава
Иванова
Панайотова,
притежаващи
специалност
„Клиничната хематология“ да оказват
болнична медицинска помощ на допълнителен трудов
договор (на по ½ длъжност) в „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“
АД, гр. Бургас.
2. Възлага на управителя на НЗОК, чрез директора на
РЗОК Бургас, по изключение да бъдат вписани в
приложение № 1 към индивидуалния договор на
лечебното заведение д-р Мария Димова Лалева и д-р
Станислава Иванова Панайотова (за оказване на
медицинска помощ по КП № 244.1) с оглед
необходимостта от осигуряване на достъпност и
своевременност на болничната помощ на територията на
област Бургас.

