ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
19 ЮНИ 2020 Г.

№
1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ
№ РД-НС-04-60/19.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ
Одобрява годишния финансов отчет на НЗОК за 2019
година.
1. Одобрява годишния отчет за изпълнението на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
2019 година и кратък отчет за изпълнение на бюджета на
НЗОК за 2019 г.

2.

№ РД-НС-04-61/19.06.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да внесе годишния
отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2019 г., в
срок до 30 юни 2020 г., чрез министъра на
здравеопазването и Министерския съвет в Народното
събрание.
1. Одобрява годишния отчет за дейността на
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019
година.

3.

№ РД-НС-04-62/19.06.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да внесе годишния
отчет за дейността на НЗОК за 2019 година, в срок до 30
юни 2020 г., чрез министъра на здравеопазването и
Министерския съвет в Народното събрание.
1. Утвърждава стойността до която НЗОК заплаща за
всяка група медицински изделия, считано от 01 юли 2020
г., прилагани в болничната медицинска помощ, съгласно
приложение 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Утвърждава количествата за сключване на договори с
търговци на едро с медицински изделия, прилагани в
болничната медицинска помощ, съгласно приложение 1,
неразделна част от настоящото решение, съгласно
утвърдената с решение № РД-НС-04-76/24.09.2019 г.
Спецификация с определени и групирани медицински
изделия.

4.

№ РД-НС-04-63/19.06.2020 г.

3. Утвърждава обем/брой медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска помощ, за 12 месечен период,
съгласно приложение 1, неразделна част от настоящото
решение.
4. Възлага на управителя на НЗОК да организира
дейностите по публикуването и прилагането на Списък с
медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията
на болничната медицинска помощ, и стойността, до
която НЗОК заплаща за всяка група по реда на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и
критериите за заплащане от НЗОК 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.

5.

№ РД-НС-04-64/19.06.2020 г.

1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение
по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП),
увеличение на средствата за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка за м.
март и м. април 2020 г., съгласно т. 7.15 от „Методика за
определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и
на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка", приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от
06.04 2020 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицински дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 от настоящото
решение стойности, да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП в месеца на заплащането им.

6.

№ РД-НС-04-65/19.06.2020 г.

Възлага на управителя на НЗОК да сключи договори с
търговските банки, на които да бъде възложено правото
да обслужват бюджетните средства на 28 районни
здравноосигурителни каси, съгласно Приложение 1,
неразделна част от настоящото решение.
1. Разрешава на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД, гр.
Севлиево удължаване срока на договор с два месеца (до
31.07.2020 г.) с НЗОК, в който може да се използва КТ
извън населеното място по клинични пътеки по
Национален рамков договор за медицинските дейности
2020 – 2022 г.

7.

8.

№ РД-НС-04-66/19.06.2020 г.

№ РД-НС-04-67/19.06.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – Габрово по изключение да удължи срока на
договор с два месеца (до 31.07.2020 г.) с НЗОК, в който
може да се използва КТ извън населеното място по
клинични пътеки, по медицинска целесъобразност и с
оглед необходимостта от осигуряване на достъпна и
своевременна
болнична
медицинска
помощ
за
населението.
1. Разрешава на МДЦ „Трио“ ЕООД, гр. Враца да сключи
договор с НЗОК за болнична медицинска помощ за
изпълнение на амбулаторна процедура № 18 „Оперативни
процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицевочелюстната област с малък обем и сложност“ по
Приложение № 18 на Национален рамков договор за
медицинските
дейности
между
Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г.
2. Утвърждава стойност в размер на 21 000 лв. за
дейността по т. 1 за периода на извършване на дейност м.
юни – м. ноември 2020 г., разпределена пропорционално
по месеци на дейност.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на

директора на РЗОК – Враца да отрази утвърдените
стойности по т. 2 от настоящото решение в Приложение
№ 2 на сключения индивидуален договор с МДЦ „Трио“
ЕООД, гр. Враца за периода м. юли – м. декември 2020 г.
І. Разрешава сключването на договор с НЗОК за болнична
медицинска помощ за изпълнение на клинични пътеки по
Приложение № 17 и/или амбулаторни процедури по
Приложение № 18 на Национален рамков договор за
медицинските
дейности
между
Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. на следните лечебни заведения:
1. КОЦ „Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора по
амбулаторна процедура № 26 „Амбулаторни хирургични
процедури“.
2. УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен по
клинична пътека № 123 „Оперативно лечение на
абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“.
3. УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД, гр. София
по клинични пътеки №№ 240, 244.2, 245, 246, 250.1,
250.2, 251.1 и 251.2 и амбулаторни процедури № 1.2 и №
6.
4. ВМА – МБАЛ - ПЛЕВЕН, гр. Плевен по клинична
пътека № 193.

9.

№ РД-НС-04-68/19.06.2020 г.

5. „МБАЛ – Сливен към ВМА – София“, гр. Сливен по
клинични пътеки №№ 68.1, 69.1, 70.1, 71.1, 72.1, 75.1,
76.1 и 185.
6. МБАЛ „Авис Медика“ ООД, гр. Плевен по
клинични пътеки №№ 254, 255 и 256.
7. УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, гр. Русе по клинични пътеки
№ 233 и № 236.
8. „СБАЛ по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен по
клинични пътеки № 36 „Диагностика и лечение на
белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик“ и № 37
„Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм
с фибринолитик“.
9. МБАЛ – Пловдив към ВМА по клинични пътеки
№№ 47.1, 51.1, 106.1, 114, 115 Блок 1.
10. УМБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив по клинични
пътеки №№ 183 Блок 2, 184 Блок 2, 185 Блок 2, 186 Блок
2, 188 Блок 2, 189 Блок 2, 190 Блок 2, 192 Блок 2, 194
Блок 2, 196 Блок 2, 197 Блок 2, 198 Блок 2, които да бъдат
изпълнявани по спешност за лица под 18 годишна
възраст, както и кодове от договорени вече клинични
пътеки: 86.74 по КП № 217.1; 79.39 и 79.85 по КП №
217.2 и КП № 217.3; 79.39 по КП № 219; 86.74 по КП №
220.1.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК чрез директорите на
съответните РЗОК по изключение да сключи договори с

лечебните заведения, посочени в т. І от настоящото
решение, по медицинска целесъобразност с оглед
необходимостта от осигуряване на достъпна и
своевременна
болнична
медицинска
помощ
за
населението.

