ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-87/16.09.2020 г.

№ РД-НС-04-88/16.09.2020 г.

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 2020 г.
1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане,
профилактика и снабдяване с резервни части и
консумативи за копирни апарати „XEROX“ в 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 определения изпълнител за срок от 1 година.

3.

№ РД-НС-04-89/16.09.2020 г.

1. Не разрешава на МБАЛ „Свети Панталеймон – Плевен“
ООД, гр. Плевен да сключи договор с НЗОК за болнична
медицинска помощ за изпълнение на клинични пътеки
№№ 182 – Блок 2; 192 – Блок 2; 194 – Блок 2; 195 – Блок
2; 196 – Блок 2; 197 – Блок 2; 199.1 – Блок 2 и 199.2 –
Блок 2 по Приложение № 17 на Национален рамков
договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – Плевен да информира лечебното заведение за
настоящото решение по т. 1.

4.

№ РД-НС-04-90/16.09.2020 г.

1. Не разрешава на МБАЛ „Вита“ ЕООД, гр. София
сключването на договор с НЗОК за болнична медицинска
помощ за изпълнение на клинични пътеки по
Приложение № 17 на Национален рамков договор за
медицинските
дейности
между
Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г., както следва:
КП № 8 „Диагностика и лечение на новородени с тегло
над 2500 грама, втора степен на тежест“;
КП № 10 „Диагностика и лечение на новородени с
тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест“;
КП № 11 „Диагностика и лечение на новородени с
тегло под 1499 грама“;
КП № 12 „Диагностика и лечение на дете с вродени
аномалии“;
КП № 13 „Диагностика и интензивно лечение на
новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на

тежест“;
КП № 14 „Диагностика и интензивно лечение на
новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на
тежест“;
КП № 15.1 „Диагностика и интензивно лечение на
новородени с еднократно приложение на сърфактант“;
КП № 15.2 „Диагностика и интензивно лечение на
новородени с многократно приложение на сърфактант“;
КП № 161 „Радикално отстраняване на женски полови
органи“;
КП № 167 „Системна радикална ексцизия на лимфни
възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като
самостоятелна интервенция или съчетана с радикално
отстраняване на женски полови органи. Тазова
екзентерация“;
КП № 218 „Оперативни процедури с алопластика на
тазобедрена и колянна става“ за кодове: *81.51 – тотална
смяна на тазобедрена става; *81.52 – частична смяна на
казобедрена става и *81.54 тотална смяна на коляно;
КП № 225 „Хирургично лечение в лицево-челюстната
област с много голям обем и сложност“;
КП № 226 „Оперативно лечение в лицево-челюстната
област с голям обем и сложност“;
КП № 227 „Оперативни процедури в лицевочелюстната област със среден обем и сложност“;
КП № 230 „Оперативно лечение на вродени
малформации в лицево-челюстната област“;
КП № 232 „Хирургично лечение на изгаряния с площ
от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца“;
КП № 233 „Хирургично лечение при необширни
изгаряния с площ от 1 до 19% от телесната повърхност, с
хирургични интервенции“;
КП № 235 „Оперативно лечение на поражения,
предизвикани от ниски температури (измръзване)“;
КП № 236 „Оперативно лечение на последствията от
изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан“;
КП № 237 „Оперативно лечение на кожни дефекти от
различно естество, налагащи пластично възстановяване“.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
СЗОК да информира МБАЛ „Вита“ ЕООД, гр. София за
настоящото решение по т. 1.

5.

№ РД-НС-04-91/16.09.2020 г.

1. Одобрява заплащането на 1 бр. медицинско изделие от
група 13 „Устройство за механично подпомагане на
циркулацията“, отчетено от „Медикард“ ООД по договор
№ РД-14МИ-10/16.05.2019 г. по фактура № 0000015505
от 03.08.2020 г. от „Медикард“ ООД на стойност 130 000
лв., посочена в Приложение № 1 към настоящото
решение.
2.

Възлага

на

управителя

на

НЗОК

да

сключи

допълнително споразумение с „Медикард“ ООД по
договор № РД-14МИ-10/16.05.2019 г. за завишаване с 1
бр. на количеството по Приложение № 1 към договора,
както и да организира дейностите по фактическото
заплащане на сумата, посочена в Приложение № 1 към
настоящото решение.

