ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
03 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-21/03.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ
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.
февруари - м. декември 2021 г. и за медицински изделия и
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги, за периода
на заплащане м. март - м. декември 2021 г., с отразените
промени на месечните стойности от Решение № РД-НС04-8/21.01.2021 г. на Надзорния съвет, 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.

2.

3.

№ РД-НС-04-22/03.02.2021 г.

№ РД-НС-04-23/03.02.2021 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
Методика за прилагане на Механизъм, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
приложим за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани
напълно в условията на болничната медицинска помощ,
приет с решение № РД-НС-04-4/12.01.2021 г. на
Надзорния съвет на НЗОК.
2.Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия по включването на Методиката
по т. 1, като неразделна част от договорите за 2021 г.
между НЗОК и търговците на едро, доставчици на
медицински изделия.
І. Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия от група 4.9.1. (Стент графт за аорта/стент графт
за коремна аорта/бифуркационен), по договор № РД14МИ-51/03.07.2020 г., като се завишава броя на следните
медицински изделия:
1. Endurant IIs/Endurant Iis Bifurcation, с НЗОК код
B04049010000022 – за завишаване с 10 бр. допълнителни
медицински изделия;
2. Endurant II limbsi Stent Graft System, с НЗОК код
B04049010000018 – за завишаване с 100 бр. допълнителни
медицински изделия;
3. Endurant II Extension Stent Graft system, с НЗОК код
B04049010000019 – за завишаване с 30 бр. допълнителни
медицински изделия.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
допълнително споразумение с „Аджибадем Сити Клиник“

ЕАД по договор № РД-14МИ-51/03.07.2020 г. за
завишаване с броя допълнителни медицински изделия,
посочени в т. І, на количествата по договора.

4.

№ РД-НС-04-24/03.02.2021 г.

Приема, в приложение към настоящото решение,
изменения и допълнения на „Правила за условията и реда
за заплащане на средства на изпълнителите на болнична
медицинска
помощ
на
допълнителни
трудови
възнаграждения на медицинския персонал за срока на
обявена извънредна епидемична обстановка поради
епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето“.

