ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 ЮЛИ 2020 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-71/27.07.2020 г.

№ РД-НС-04-72/27.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ
Утвърждава в приложение към настоящото решение
по РЗОК, стойности за изпълнители на ПИМП, СИМП,
МДД и ДП за заплащане през месец юли 2020 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец юни 2020
г., съгласно реда на „Методика за определяне на размера
на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични 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.
1. Утвърждава в приложение към настоящото решение по
РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ
(БМП), стойности за заплащане през месец юли 2020 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец юни 2020
г., съгласно реда на „Методика за определяне на размера
на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични 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 и заплащането да се извърши през месец юли 2020
г.

3.

№ РД-НС-04-73/27.07.2020 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.
април и м. май 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 Национален
рамков договор 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.
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
умерен и тежък гноен хидраденит с биологични
лекарствени продукти в извънболничната помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
умерен до тежък пемфигус вулгарис с Rituximab в
извънболничната помощ“.
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
тежък псориазис в извънболничната помощ“.
4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на
лечение с ботулинов токсин при пациенти с първична
(идиопатична) дистония в извънболничната помощ“.
4.

№ РД-НС-04-74/27.07.2020 г.

5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
увеити с биологични лекарствени продукти в
извънболничната помощ“.
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на
лечение при дефицит на растежен хормон в
извънболничната помощ.
7. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
Хроничен вирусен С хепатит над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ“.
8. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
хронични вирусни хепатити (B, B+D, C) под 18 годишна
възраст в извънболничната помощ“.
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:

5.

№ РД-НС-04-75/27.07.2020 г.

1. МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, гр. Бургас по клинична
пътека № 201 „Оперативни процедури върху щитовидна и
паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и
сложност“.
2. КОЦ „Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора по
клинични пътеки № 165 „Диагностични процедури и
консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен
синдром от акушеро-гинекологичен произход“ и № 229
„Консервативно лечение при заболявания на лицевочелюстната област“.
3. УМБАЛ „Пълмед“ ООД – МС Здраве, гр.
Пазарджик по клинични пътеки №№ 74.2, 178, 182, 195 и
211.1 по спешност за лица до 18 годишна възраст.
4. „МБАЛ – Търговище“, гр. Търговище по клинична

пътека № 254 „Продължително лечение и ранна
рехабилитация след острия стадий на исхемичен и
хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за
здравето“.
5. УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София по клинични
пътеки №№ 14, 15.1, 46, 77 и 106.2.
6. МБАЛ „Сърце и мозък“ 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“.
7. МБАЛ – Варна към ВМА – София, гр. Варна по
клинична пътека № 78.1 „Диагностика и лечение на
декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години“ и
амбулаторна процедура № 38.1 „Определяне на план на
лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ , в частта
Кардиология.
8. АМЦСМП – ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“
ЕООД, гр. Варна по амбулаторна процедура № 38.1
„Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т.
2 ЗЗО“, в областта на медицинската специалност „Очни
болести“.
9. „Медицински център Оксиком“ ООД, гр. Бургас по
амбулаторна процедура № 38.1 „Определяне на план на
лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ поради това, че
лечебното заведение фигурира в списъка на лечебни
заведения, които могат да издават протоколи по реда на
АПр № 38.1 съгласно „Изисквания на НЗОК при лечение
на болести на ретината в извънболничната помощ“.
10. МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София по клинична
пътека № 193 „Оперативно лечение на онкологично
заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1“.
11. МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев
по клинични пътеки № 159 „Артроскопски процедури в
областта на скелетно-мускулната система“ и № 218
„Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и
колянна става“.
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.

І. Не 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, и/или клинични
процедури по Приложение № 19 на Национален рамков
договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. на следните лечебни заведения:
1. УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София по клинична
пътека № 38 „Диагностика и лечение на хронична
обструктивна белодробна болест - остра екзацербация“.
2. „СБАЛББ – Троян“ ЕООД, гр. Троян по клинична
пътека № 43 „Бронхоскопски процедури с неголям обем и
сложност в пулмологията“.
3. МБАЛ „ВИТА“ ЕООД, гр. София по клинична
пътека № 218 „Оперативни процедури с алопластика на
тазобедрена и колянна става“.
4. „МБАЛ – Варна към ВМА – София“, гр. Варна по
амбулаторна процедура № 38.1 „Определяне на план на
лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ , в частта
Гастроентерология.
6.

№ РД-НС-04-76/27.07.2020 г.

5. УМБАЛ „Медика Русе“ ООД, гр. Русе по
амбулаторна процедура № 38.1 „Определяне на план на
лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“, поради това, че
лечебното заведение не фигурира в списъка на лечебни
заведения, които могат да издават протоколи по реда на
АПр № 38.1 съгласно „Изисквания на НЗОК при лечение
на болести на ретината в извънболничната помощ“.
6. МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик по клинична
процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и
интензивни грижи с механична вентилация и/или
парентерално хранене“ и клинична процедура № 4
„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи
без механична вентилация и/или парентерално хранене“.
7. МБАЛ „Света София“ ЕООД, гр. София по
клинични процедури № 3 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация
и/или парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи без механична
вентилация и/или парентерално хранене“, и клинични
пътеки от № 123 до № 129 включително.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК чрез директорите на
съответните РЗОК да информира за настоящото решение
по т. І посочените лечебни заведения.

1. Да се проведе предоговаряне на цените на диетичните
храни за специални медицински цели, които са в списък
на НЗОК, изготвен и утвърден по реда на Глава трета от
Наредба № 10 от 24 март 2009 г. с решение на Надзорния
съвет на НЗОК № РД-НС-04-34/06.04.2020 г. в сила от 01
май 2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да проведе съответната
процедура по реда на Раздел ІІ от Глава 3 от Наредба №
10 от 24 март 2009 г.
7.

№ РД-НС-04-77/27.07.2020 г.

3. Процедурата по предоговаряне на цените на
диетичните храни за специални медицински цели да се
проведе
след
получаване
на
становище
от
Министерството на финансите относно обхвата и
видовете храни от списъка на НЗОК, за които е
приложима разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС,
съгласно която „ставката на данъка е 9 на сто за храни,
подходящи за бебета или малки деца по приложение №
4“.
4. Срокът за провеждане на процедурата е едномесечен,
считано от получаване на официален отговор от
Министерство на финансите по т. 3.

