ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
14 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-17/14.02.2020 г.

№ РД-НС-04-18/14.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ
Приема в
„Методика за
практики с
изпълнители
помощ“.

приложение към настоящото решение
определяне на списък с населени места –
неблагоприятни условия на работа за
на първична извънболнична дентална

1. Приема в приложение към настоящото решение
„Методика за определяне на месечното заплащане за
работа в населени места с регистрирани в ИАМН/РЗИ
адрес/и с неблагоприятни условия на работа на
изпълнители на първична извънболнична медицинска
помощ“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Управителния съвет на Български лекарски съюз
методиката по т. 1 за съгласуване.

3.

№ РД-НС-04-19/14.02.2020 г.

1. Утвърждава месечни и индикативни стойности по
РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ
(БМП) за дейностите в БМП за периода на заплащане м.
март - м. декември 2020 г. и за медицински изделия и
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги, за периода
на заплащане м. април - м. декември 2020 г., в
приложения към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК утвърдените месечни стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение, да се отразят в
сключените договори с изпълнителите на БМП, както и
да се информират по подходящ начин изпълнителите на
БМП за утвърдените индикативни стойности по т. 1 от
настоящото решение.

4.

№ РД-НС-04-20/14.02.2020 г.

1. Утвърждава стойности за РЗОК – Враца по сключен
договор с МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца в размер
на 5 157 900 лв. за дейности по клинични пътеки и
амбулаторни процедури, и индикативни стойности за
медицинските изделия в размер на 912 000 лв. от областта
на инвазивната кардиология и съдова хирургия за
диагностика и лечение на пациенти със сърдечно-съдови
заболявания, за периода м. април – м. декември 2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Враца стойностите по т. 1 от
настоящото решение да се разпределят по месеци в
договора с МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца.

5.

№ РД-НС-04-21/14.02.2020 г.

1. Приема вътрешно компенсирани промени по
разпределението на кредитите между елементите на
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за

придобиване на нефинансови активи за 2020 г., както
следва:
в лева
№ 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"

III.

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

Инвестиционна
Увеличение/
програма за
намаление
2020 г.

Коригирана
ИП
02.2020 г.

5 000 000

0

5 000 000

284 680

0

284 680

3 540 320

100 000

3 640 320

1 870 000
190 000

500 000
-100 000

2 370 000
90 000

796 320

-300 000

496 320

680 000

0

680 000

4 000

0

4 000

1 175 000

-100 000

1 075 000

1 175 000

-100 000

1 075 000

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото
решение, актуализиран списък на обекти и позиции по
Инвестиционната програма на НЗОК за 2020 г.
1. Приема, в приложение към настоящото решение,
месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2020 г.
6.

№ РД-НС-04-22/14.02.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2020 г., съгласно т. 1 от
настоящото решение.
1. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата
за здравноосигурителни плащания за лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели за домашно лечение на
територията на страната, за лекарствени продукти за
лечение на злокачествени заболявания и лекарствени
продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии, в условията на
болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказваните медицински услуги по
бюджета на НЗОК за 2020 г., както следва:

7.

№ РД-НС-04-23/14.02.2020 г.

Показатели по ЗБНЗОК за 2020 г.
№ по ред Увеличение

1.1.3.5.

1.1.3.5.1.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията
на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги:
в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
за домашно лечение на територията на страната

1.1.3.5.1.1. в т.ч. лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т.
1.1.3.5.1.2.
1.1.3.5.1.1., медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
№ по ред Намаление

1.1.3.5.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията
на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги:

1.1.3.5.2.

в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с
вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги

в лева
19 664 869

19 664 869

19 664 869
8 441 358
11 223 510
19 664 869

19 664 869

19 664 869

2. Определя годишните бюджети на всяка една основна
група лекарствени продукти, определена в ЗБНЗОК за
2020 г., като средства за здравноосигурителни плащания
за лекарствени продукти, определени в резултат на
извършените вътрешнокомпенсирани промени по т. 1 и
дял на резерва на НЗОК за непредвидени и неотложни
разходи, както следва:
(в лева)
Годишен бюджет за
Средства за
Средства от резерва за
Основна група
Условен бюджет по
прилагане на Механизъм, здравноосигурителни
непредвидени и
лекарствени
тримесечие за
гарантиращ предвидимост
плащания след
неотложни разходи, съгл.
продукти по чл.35, т.1
основа група за
и устойчивост на бюджета
компенсирани
чл.37, ал.2 от Наредба
от Наредба10/2009г.
2020г.
на НЗОК 2020г.
промени
10/2009г.
Основна група A

447 034 712

441 597 358

5 437 354

111 758 678

Основна група Б

301 466 697

297 799 910

3 666 787

75 366 674

Основна група Б

484 730 991

478 835 131

5 895 859

121 182 748

3. Остатъкът от резерва за непредвидени и неотложни
разходи, до размера по чл.37, ал. 2 от Наредба 10/2009 (не
повече от дела на средствата за разходи за лекарствени
продукти в общия размер на разходите и трансферите по
бюджета на НЗОК за 2020 година) ще се разпредели с
решение на НС на НЗОК между трите основни групи по
чл. 35, т. 1 от Наредба 10/2009 след анализ на реалните
данни за нетните разходи и установените тенденции и
надвишения, както и прогнози за четвърто тримесечие но
2020 г.
4. Приетите по т. 2 и т. 3 бюджети по основни групи
лекарствени продукти се използват за прилагане на
Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, за 2020 г., приет с Решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-6/20.01.2020 г.
Настоящото решение в частта по точка 2 за използване
на дял от резерва на НЗОК за здравноосигурителни
плащания за лекарствени продукти влиза в сила от 1
април 2020 г. в съответствие с параграф 9 от Преходни и
заключителни разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК.
За нуждите на определяне на условните бюджети по
основни групи лекарствени продукти съгласно
Механизма по точка 4, делът от резерва, за който е взето
решение за използването му, се прилага за 2020 година.
5. Приетите по т. 1 вътрешно-компенсирани промени да
се отразят в месечното разпределение на средствата по
бюджета на НЗОК за 2020 г.
I. Отменя свое решение № РД-НС-04-104/04.10.2017 г.,
изменено с решение № РД-НС-04-76/29.11.2018 г.
8.

№ РД-НС-04-24/14.02.2020 г.

II. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да
съгласуват „Условия и ред за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински

цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ и
„Договор за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“,
сключен между директора на РЗОК и притежателите на
разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти (аптеки), както следва:
1. Милена Стефчова Цонева – главен експерт в
дирекция ЛПМИДХ – Председател;
2. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция
ФСД;
3. Вирджиния Костадинова Вълкова – началник
отдел ЛП в дирекция ЛПМИДХ;
4. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в
дирекция БФП;
5. Антон Благоев Величков – главен експерт в
дирекция ИТСЗОП;
6. Ваня Петрова Илиева – главен юрисконсулт в
дирекция „Правна“
7. Мария Василева Луднева – Василева – главен
юрисконсулт в дирекция КАПДЗЗО;
8. Д-р Жанета Илиева Великова - Апостолова –
главен експерт в дирекция КАПДЗЗО;
9. София Герасимова Георгиева – главен експерт в
дирекция КАПДЗЗО.
Резервни представители:
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в дирекция
БФП;
Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция
КАПДЗЗО;
Насие Сабриева Асипова – младши експерт в дирекция
ЛПМИДХ;
Александра Иванова Тошева – младши експерт в
дирекция ЛПМИДХ;
Кирил Иванов Обрешков – главен юрисконсулт в
дирекция ЛПМИДХ;
Десислава Стойчева Попова – главен експерт в дирекция
ФСД.
III. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна
група с определените по т. II представители на НЗОК и 9
(девет) представители от Управителния съвет на
Български фармацевтичен съюз за реализиране на
съгласуване на процедура по т. II.
IV. Членовете на работната група не носят имуществена
отговорност при изпълнение на задълженията им, освен
ако са извършили престъпление.

9.

№ РД-НС-04-25/14.02.2020 г.

1. Разрешава сключване на допълнително споразумение с
„Информационно обслужване“ АД към договор № РД-14232/07.11.2019 г. за временно и възмездно ползване на
недвижим имот, с което се предоставя допълнителна
площ за изграждане на Резервен център за данни за
нуждите на НЗОК с оборудване, доставено по договор №
РД-14-253/23.12.2019 г., при осигурени параметри и
стойности на параметрите (ИКТ обкръжение).
2. Възлага на управителя на НЗОК
допълнителното споразумение по т. 1.

10.

11.

№ РД-НС-04-26/14.02.2020 г.

№ РД-НС-04-27/14.02.2020 г.

да

сключи

1. Утвърждава в приложение към настоящото решение
допълнителни стойности за дейности за болнична
медицинска помощ за РЗОК - Благоевград, РЗОК Бургас, РЗОК - Варна, РЗОК - Габрово, РЗОК - Русе и
РЗОК - София град.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК - Благоевград, РЗОК - Бургас, РЗОК
- Варна, РЗОК - Габрово, РЗОК - Русе и РЗОК - София
град да информират за разпределението на стойностите
по изпълнители на болнична медицинска помощ.
1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Комплексно обслужване и системна, и експертна помощ
за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ
на НЗОК и 28-те РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник за срок от една
година.
1. Разрешава дейността терапевтична афереза в СБАЛХЗ
ЕАД София да се осъществява и с апарат за терапевтична
афереза.

12.

13.

№ РД-НС-04-28/14.02.2020 г.

№ РД-НС-04-29/14.02.2020 г.

2.Разрешава за специалистите по хематология, които
работят в СБАЛХЗ ЕАД София и осъществяват
терапевтична афереза да се изискват професионален опит
и обучение без сертификат.
1. Приема проект на Наредба за допълнение 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
възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. и
доп., ДВ, бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67
от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62
от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 89 от 2017 г., бр. 95 от
2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г.), ведно с мотиви към същия.

Проектът и мотивите са неразделна част от настоящото
решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта
по т. 1 на министъра на здравеопазването, ведно с
мотивите към него.

