ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
23 НОЕМВРИ 2020 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Допълва и изменя Списък на заболяванията, за чието
домашно лечение на територията на страната НЗОК
заплаща напълно или частично лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, утвърден с Решение № РД-НС-04-12 от
10.02.2016 г., допълнен и изменен с Решение № РД-НС04-9 от 26.01.2018 г., допълнен и изменен с Решение №
РД-НС-04-18 от 11.03.2019 г. на Надзорния съвет на
НЗОК, както следва:
1.1. След ред
Глаукома

Н40.2

Първична глаукома със затворен
ъгъл

се създават редове:
Н40.3
Глаукома
H40.4

Вторична глаукома,
посттравматична
Вторична глаукома, дължаща се
на възпалителни заболявания на
окото

1.2. След ред
Глаукома

H40.6

Вторична глаукома, предизвикана
от лекарствени средства

се създава ред:
1.

№ РД-НС-04-113/23.11.2020 г.

Болести на
очната ябълка

H44.5

Дегенеративни състояния на
очната ябълка

1.3. След ред
Други
некротизиращи
васкулопатии

M31.3

Грануломатоза на Wegener

се създава ред:
Други
некротизиращи
васкулопатии

M31.5

Гигантоклетъчен артериит с
ревматична полимиалгия

1.4. В ред Z46.6 „Проба и
приспособление за отделяне на урина“:
Проба и
нагласяне на
други
устройства

Z46.6

нагласяне

на

Проба и нагласяне на
приспособление за отделяне на
урина (във връзка с диагнози
Q64.1 „Екстрофия на пикочния
мехур“ и Q76.0 „Spina bifida
occulta“)

отпада уточняващ код на диагноза Q76.0 „Spina
bifida occulta“
и се заменя с кодове на диагнози от рубрика Q05._
„Spina bifida:
Проба и
нагласяне на
други
устройства

Z46.6

1.5. След ред:

Проба и нагласяне на
приспособление за отделяне на
урина (във връзка с диагнози
Q64.1 „Екстрофия на пикочния
мехур“ и Q05._ „Spina bifida“)

Други вродени
аномалии на
нервната
система

Q07.0

Синдром на Arnold-Chiari

се създава ред:
Други вродени
аномалии на
окото

Q15.0

Вродена глаукома

2. Настоящото решение за изменение и допълнение на
Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на
територията на страната НЗОК заплаща напълно или
частично лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели, влиза в
сила от 01.01.2021 г.

2.

№ РД-НС-04-114/23.11.2020 г.

1. На основание чл. 89, ал. 2, във връзка с чл. 89, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс възстановява
срока за подаване на заявления до 27.11.2020 г. за участие
в процедурата по определяне на стойността на
медицинските изделия, заплащани напълно или частично
от бюджета на НЗОК за 2021 г., съгласно публикуваната
на 14.10.2020 г. покана към производители/търговци на
едро с медицински изделия.
2.
Възлага
на
управителя
на
Националната
здравноосигурителна каса, чрез председателя на
комисията, назначена със Заповед № РД-18184/06.11.2020 г. да приеме за разглеждане заявленията,
подадени в срок до 27.11.2020 г.
1. Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия
от
група
18.2.2.
„Импланти
за
невростимулация/Системи
за
дълбока
мозъчна
стимулация“ с 3 (три) броя.

3.

4.

№ РД-НС-04-115/23.11.2020 г.

№ РД-НС-04-116/23.11.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
допълнително споразумение с „Вега Медикал“ ЕООД по
договор № РД-14МИ-7/26.06.2020 г. за завишаване с 3
(три) бр. на количеството медицински изделия от група
18.2.2. „Импланти за невростимулация/Системи за
дълбока мозъчна стимулация“ по Приложение № 1 към
договора.
1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на
настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ
на НЗОК и РЗОК“, с прогнозна стойност до 525 000.00 лв.
без ДДС.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с определения изпълнител.

5.

№ РД-НС-04-117/23.11.2020 г.

1. Разрешава откриване на процедура за договаряне без
предварително обявление за възлагане на обществена
поръчка
с
предмет:
„Абонаментно
техническо
поддържане на програмен продукт за счетоводство

„ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания
„BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с поканения участник за срок от една година.
3. Възлага на управителя на НЗОК в срок до месец март
2021 г. да представи информация за възможност за
въвеждане на други счетоводни продукти.

6.

№ РД-НС-04-118/23.11.2020 г.

1. Разрешава откриването и провеждането на процедура
на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите
на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им”, въз основа
на сключено рамково споразумение № СПОР11/30.06.2020 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски
услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с определения изпълнител, с прогнозна стойност до
200 000.00 лв. без ДДС.

7.

№ РД-НС-04-119/23.11.2020 г.

1. Разрешава на КОЦ Бургас ЕООД да сключи договор с
НЗОК за болнична медицинска помощ за изпълнение на
амбулаторна процедура № 36 по Приложение № 18 от
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 – Бургас по изключение да сключи договор с КОЦ
Бургас ЕООД по медицинска целесъобразност и с оглед
необходимостта от осигуряване на достъпна и
своевременна
болнична
медицинска
помощ
за
населението.
1. Удължава действието на „Изисквания при лечение на
хроничен вирусен С хепатит над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ от 01.01.2020 г.“ до
постановяване
на
крайния
съдебен
акт
по
законосъобразността на оспорените Изисквания от
15.08.2020г.

8.

9.

№ РД-НС-04-120/23.11.2020 г.

№ РД-НС-04-121/23.11.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия да бъдат публикувани на
интернет страницата на НЗОК „Изисквания при лечение
на хроничен вирусен С хепатит над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ от 01.01.2020 г.“, както и да
бъдат уведомени лечебните заведения чрез РЗОК относно
необходимостта да прилагат посочените Изисквания.
Утвърждава в приложение към настоящото решение по
РЗОК, стойности за изпълнители на първична
извънболнична медицинска помощ, специализирана
извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична
дейност и дентална помощ, за заплащане през месец

ноември 2020 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец октомври 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 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 медицинските дейности между НЗОК и
БЛС за 2020-2022 г. и договор № РД-НС-01-3-1 от
06.04.2020 г. за изменение и допълнение на Национален
рамков договор за денталните дейности между НЗОК и
БЗС за 2020-2022 г.

10.

№ РД-НС-04-122/23.11.2020 г.

1. Утвърждава в приложение към настоящото решение по
РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ
(БМП), стойности за заплащане през месец ноември 2020
г., за работа при неблагоприятни условия през месец
октомври 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 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 медицинските 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 ноември
2020 г.

11.

№ РД-НС-04-123/23.11.2020 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.
август 2020 г. и м. септември 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
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022
г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените стойности по т. 1 от
настоящото решение, да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП в месеца на заплащането им.

1. Утвърждава месечни и индикативни стойности за
дейностите в болнична медицинска помощ (БМП) и
индикативни стойности за медицински изделия и
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги, за
заплащане през 2021 г. (дейност месец декември 2020 г.),
по РЗОК и по изпълнители на БМП, в приложение 1 към
настоящото решение.
12.

№ РД-НС-04-124/23.11.2020 г.

2. Приема, в приложение 2 към настоящото решение,
правила за изменение и допълнение на Правилата, приети
с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-4 от
20.01.2020 г., за прилагането им за дейност м. декември
2020 г. до влизането в сила на Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г.
3. 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, съгласно т. 1 от настоящото решение.

13.

№ РД-НС-04-125/23.11.2020 г.

1. Възлагана на управителя на НЗОК да изплати на
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София сумата от
1 677 279,80 лева съгласно доклад от извършена проверка
с Квх. № 21-03-459/05.11.2020 г.
2. За останалата претендирана сума да се представи
доклад от д-р Бойко Пенков за вземане на решение.

