ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
24 МАРТ 2021 Г.

№

1.

2.

3.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-38/24.03.2021 г.

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 второ тримесечие на 2021 г., по
РЗОК.

№ РД-НС-04-39/24.03.2021 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 март
2021 г., за работа при неблагоприятни условия през месец
февруари 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.

№ РД-НС-04-40/24.03.2021 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 февруари 2021 г., за заплащане през
месец март 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.

4.

№ РД-НС-04-41/24.03.2021 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. януари 2021 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 „Изисквания на НЗОК при лечение на
кистозна фиброза /муковисцидоза/ в извънболничната
помощ“.
5.

№ РД-НС-04-42/24.03.2021 г.

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на
лечение на болни с епилепсия в извънболничната
помощ”.
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на
заместителна ензимна терапия във връзка с предхождащо
или съпътстващо злокачествено новообразувание на
панкреаса в извънболничната помощ“.

6.

№ РД-НС-04-43/24.03.2021 г.

1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за
офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ с
включени шест обособени позиции, с обща прогнозна
стойност от 540 000.00 лв. без ДДС.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи
договори с определените изпълнители по обособените
позиции.
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-48/30.06.2020 г., като се завишава броя на следните
медицински изделия:

7.

№ РД-НС-04-44/24.03.2021 г.

1. Endurant ll Bifurcation Stent Graft system, на
производител
Medtronic
Inc.,
с
НЗОК
код
B04049010000017– за завишаване с 10 (десет) броя
допълнителни медицински изделия;
2. Endurant ll Limbsi Stent Graft System, на производител
Medtronic Inc., с НЗОК код B04049010000018 – за
завишаване с 25 (двадесет и пет) броя допълнителни
медицински изделия;
3. Endurant lls Bifurcation, на производител Medtronic Inc.,
с НЗОК код B04049010000022 – за завишаване с 5 (пет)
броя допълнителни медицински изделия.

4. Endurant lliac Extension Stent Graft System, на
производител
Medtronic
Inc.,
с
НЗОК
код
B04049010000029 – за завишаване с 1 (един) брой
допълнителни медицински изделия;
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
допълнително споразумение с „РСР“ ЕООД по договор №
РД-14МИ-48/30.06.2020 г. за завишаване с броя
допълнителни медицински изделия, посочени в т. І, на
количествата по договора.

8.

№ РД-НС-04-45/24.03.2021 г.

1. Утвърждава увеличение на средствата за дейностите
извън приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., като коригира определените
с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-21/03.02.2021
г. месечни стойности за периода м. март 2021 г. - м.
декември 2021 г. на „Комплексен онкологичен център Велико Търново“ ЕООД, съгласно приложение към
настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – Велико Търново да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.

9.

№ РД-НС-04-46/24.03.2021 г.

1. Утвърждава, съгласно приложение към настоящото
решение, увеличение на стойността, утвърдена с решение
на Надзорния съвет № РД-НС-04-9/21.01.2021 г. на
средствата за заплащане на допълнителни трудови
възнаграждения на наетия в лечебните заведения
медицински персонал, определен с чл. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. за периода м. март 2021 г. м. септември 2021 г. на РЗОК – Бургас за „Нефроцентър
Бургас“ ООД.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – Бургас да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.

