ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
23 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
I. Отменя свое решение № РД-НС-04-24/14.02.2020 г.
II. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да
изготвят и съгласуват „Условия и ред за сключване на
индивидуални договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК“, както и образец на „Договор за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК“, сключен между директора на РЗОК и
притежателите на разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти (аптеки), както следва:
1. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция
ФСД;
2. Вирджиния Костадинова Вълкова – началник
отдел ЛП в дирекция ЛПМИДХ;
3. Кирил Иванов Обрешков – главен юрисконсулт в
дирекция ЛПМИДХ;
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№ РД-НС-04-28/23.02.2021 г.

4. Светла Стоянова Димитрова – главен юрисконсулт
в дирекция ЛПМИДХ;
5. Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция
КАПДЗЗО;
6. Милена Стефчова Цонева – главен експерт в
дирекция ЛПМИДХ (координатор и организатор);
7. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в
дирекция БФП;
8. Антон Благоев Величков – главен експерт в
дирекция ИТСЗОП;
9. София Герасимова Георгиева – главен експерт в
дирекция КАПДЗЗО.
Резервни представители:
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт
дирекция БФП;
Павлинка Игнатова Павлова – главен експерт
дирекция ФСД;
Ваня Петрова Илиева – главен юрисконсулт
дирекция „Правна“;
Ася Михайлова Симеонова – главен експерт
дирекция ЛПМИДХ;
Александра Иванова Тошева – младши експерт
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дирекция ЛПМИДХ;
Насие Сабриева Асипова – младши експерт в
дирекция ЛПМИДХ.
III. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна
група с определените по т. II представители на НЗОК и 9
(девет) представители от Управителния съвет на
Български фармацевтичен съюз за реализиране и
съгласуване на процедура по т. II.
IV. Членовете на работната група не носят имуществена
отговорност при изпълнение на задълженията им, освен
ако са извършили престъпление.
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№ РД-НС-04-29/23.02.2021 г.

№ РД-НС-04-30/23.02.2021 г.

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
февруари 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец януари 2021 г., по реда на т. 6, т. 8 и т. 9 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“, съгласно чл. 187а,
чл. 201а и чл. 205а от Национален рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и съгласно
чл. 122а от Национален рамков договор за денталните
дейности за 2020 – 2022 г.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска
помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни
условия през месец януари 2021 г., за заплащане през
месец февруари 2021 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.
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№ РД-НС-04-31/23.02.2021 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП),
увеличение на средствата за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка през
м. декември 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.
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№ РД-НС-04-32/23.02.2021 г.

№ РД-НС-04-33/23.02.2021 г.

За прилагането 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"
(Методиката), приета съгласно чл. 362а на Национален
рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и
БЛС за 2020-2022 г. утвърждава на МДЦ „Трио“ ЕООД,
гр. Враца средномесечна стойност за дейността за 2021 г.
по т. 7.2 от Методиката в размер на 5 952 лв., като базова
за определяне на суми за заплащане за работа при
неблагоприятни условия.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
индикативна стойност за дейностите по Приложение 1 от
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г., разпределена по месеци на разходите за
„НЕФРОЦЕНТЪР БУРГАС“ ООД, гр. Бургас за периода
м. март – м. декември 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Бургас индикативните стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение, да се отразят в
сключения договор с „НЕФРОЦЕНТЪР БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас.

