ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
22 АПРИЛ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема за информация текущото изпълнение към
31.03.2021 г. на бюджета на НЗОК и изпълнението към
31.03.2021 г. на договорените обеми, съгласно чл. 177 и
чл. 341 от Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2020-2022 г. и чл. 121 от НРД
за денталните дейности за 2020 - 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Управителния съвет на Българския лекарски съюз
приложената към отчета по т. 1 информация за
изпълнението към 31.03.2021 г. на договорените обеми и
на здравноосигурителните плащания за медицинска
помощ, съгласно чл. 177 и чл. 341 от НРД за
медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз
приложената към отчета по т. 1 информация за
изпълнението към 31.03.2021 г. на договорените обеми и
на здравноосигурителните плащания за дентална помощ,
съгласно чл. 121 от НРД за денталните дейности за 2020 2022 г.

1.

№ РД-НС-04-49/22.04.2021 г.

4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата
за плащания от трансфери от Министерство на
здравеопазването по ал.1, ред 3 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г. и съответно в средствата за получени
трансфери от Министерство на здравеопазването, както
следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
3.5.
Закона за здравето
№ по ред Намаление

в лева
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000

3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :

3.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване

2 000 000

3.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

2 000 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
1.1.4.5.
Закона за здравето
№ по ред Намаление

4 000 000

в лева
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000

1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване

2 000 000

1.1.4.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

2 000 000

4 000 000

5. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2021 г.

6. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2021 г., съгласно настоящото
решение.

2.

3.

№ РД-НС-04-50/22.04.2021 г.

№ РД-НС-04-51/22.04.2021 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
април 2021 г., за работа при неблагоприятни условия през
месец март 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 март 2021 г., за заплащане през месец април
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 медикодиагностични 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 Националния 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-04-52/22.04.2021 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. февруари 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 Националния
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.

5.

№ РД-НС-04-53/22.04.2021 г.

1. Приема Методика за изменение 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“.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз Методиката по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

6.

№ РД-НС-04-54/22.04.2021 г.

1. Утвърждава изменение в критерии и ред за определяне
на изпълнители на болнична медицинска помощ по чл. 4,
ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна
част от Методиката по чл. 344, ал. 1, т. 6 от Националния
рамков договор за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г., приети с решение № РДНС-04-19/27.01.2021 г.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
критериите по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

7.

№ РД-НС-04-55/22.04.2021 г.

І. Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия от група 4.3 Балони, излъчващи лекарство с 690
бр., като общия обем по Спецификацията ще достигне
4190 бр., както следва:
1. SeQuent Please Neo, с НЗОК код B04043000000020 –
за завишаване с 300 бр. допълнителни медицински
изделия;
2. Luminor 35, с НЗОК код B04043000000028 – за
завишаване със 150 бр. допълнителни медицински
изделия;
3. Pantera Lux, с НЗОК код B04043000000005 – за
завишаване с 240 бр. допълнителни медицински изделия.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
допълнителни споразумения с:
1. „Б. Браун Медикал“ ЕООД по договор № РД-14МИ1/26.06.2020 г. за завишаване с 300 бр. на медицинското
изделие
SeQuent
Please
Neo,
с
НЗОК
код

B04043000000020.
2. „Булмар МЛ“ ООД по договор № РД-14МИ22/26.06.2020 г. за завишаване с 150 бр. на медицинското
изделие Luminor 35, с НЗОК код B04043000000028.
3. „Софарма Трейдинг“ АД по договор № РД-14МИ50/30.06.2020 г. за завишаване с 240 бр. на медицинското
изделие Pantera Lux, с НЗОК код B04043000000005.
1.Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия от група 4.9.1 Стент графт за аорта/стент графт за
коремна аорта/бифуркационен, по договор № РД-14МИ51/03.07.2020 г., като се завишава броя на следното
медицинско изделие:
8.

№ РД-НС-04-56/22.04.2021 г.

Endurant IIs/Endurant Iis Bifurcation, с НЗОК код
B04049010000022 – за завишаване с 10 (десет) броя
допълнителни медицински изделия.
2. 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. 1, на количествата по договора.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
месечни стойности за дейностите извън Приложение 1 от
Правилата, разпределени по месеци на разходите на
МБАЛ „Болница Европа“ ООД, гр. София, за периода м.
май - м. декември 2021 г.

9.

№ РД-НС-04-57/22.04.2021 г.

2. 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 МБАЛ „Болница
Европа“ ООД, гр. София средномесечна стойност за
дейността за 2021 г. по т. 7.2 от Методиката в размер на
108 181 лв. като базова за определяне на суми за
заплащане за работа при неблагоприятни условия.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – София град месечните стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение, да се отразят в
сключения договор с МБАЛ „Болница Европа“ ООД, гр.
София.

10.

№ РД-НС-04-58/22.04.2021 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
месечни стойности за дейностите извън Приложение 1 от
Правилата, разпределени по месеци на разходите на МЦ
Авангард І ООД, гр. Пловдив за периода м. май - м.
декември 2021 г.
2. 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 МЦ Авангард І ООД,
гр. Пловдив средномесечна стойност за дейността за 2021
г. по т. 7.2 от Методиката в размер на 2 000 лв. като
базова за определяне на суми за заплащане за работа при
неблагоприятни условия.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Пловдив месечните стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение, да се отразят в
сключения договор с МЦ Авангард І ООД , гр. Пловдив.
І. Допълва Механизма, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г. (приет с
Решение № РД-НС-04-3 от 12 януари 2021 г. на
Надзорния съвет на НЗОК, обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари
2021 г.), като накрая се създава Преходна разпоредба със
следното съдържание:
„Преходна разпоредба

11.

№ РД-НС-04-59/22.04.2021 г.

Съгласно § 2 от ПЗР на Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ,
бр. 21 от 12.3.2021 г.) „(1) По„ изключение през 2021 г.
при обявено извънредно положение поради епидемично
разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3
от Закона за здравето или при обявена извънредна
епидемична
обстановка
поради
епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от
Закона за здравето, механизмът по чл. 45, ал. 31 не се
прилага за лекарствените продукти, получени от
човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини,
включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.
6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, заплащани от НЗОК:
1. напълно или частично за домашно лечение на
територията на страната;
2. в болничната медицинска помощ извън стойността
на оказваните медицински услуги.
(2) Разходите на НЗОК за лекарствените продукти по
ал. 1 над определените целеви средства в Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2021 г., като се отчита и делът на резерва при решение
на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7, не
подлежат на възстановяване от притежателите на
разрешения
за
употреба/техните
упълномощени
представители на лекарствените продукти, за които
механизмът по чл. 45, ал. 31 се прилага.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат до отмяната
на
извънредното
положение,
съответно
на

извънредната епидемична обстановка.“.
Правните последици, произтичащи от горепосочената
норма, са следните:
- за времето през 2021 г., през което е налице обявено
извънредно
положение
поради
епидемично
разпространение на заразни болести или обявена
извънредна епидемична обстановка, Механизмът няма да
се прилага спрямо лекарствените продукти, получени от
човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини.
„Неприлагането“ най-общо се състои в следното: при
установяване от НЗОК на разходи за имуноглобулините
над предвидените целеви средства в ЗБНЗОК за 2021 г.,
същите не подлежат на възстановяване на НЗОК от
техните
притежатели
на
разрешения
за
употреба/упълномощените им представители. За да се
идентифицира обаче дали за имуноглобулините е налице
такова надвишаване, формално Механизмът като система
от последователни стъпки и изчисления следва да
продължи да действа по общия ред, т.е. при условията и
по реда, предвидени в него; за всяко тримесечие на 2021
г. през извънредното положение или извънредната
епидемична обстановка, при определяне на съответните
превишения и надвишения по смисъла на Механизма ще
продължат да „участват“, т.е. да се вземат предвид и
разходите на НЗОК за 2021 г. и за 2020 г. за
лекарствените продукти, получени от човешка кръв или
човешка плазма – имуноглобулини;
- в резултат на това, за всички или за отделни
имуноглобулини могат да се получат суми, изчислени
при условията на Механизма, които биха били дължими
към НЗОК от техните притежатели на разрешения за
употреба, ако не бе приета законодателната промяна в § 2
от ПЗР на ЗИД на ЗЗО; по смисъла на § 2, ал. 2 от ПЗР на
ЗЗО тези суми ще представляват „разходи на НЗОК за
лекарствените продукти, получени от човешка кръв или
човешка плазма – имуноглобулини над определените
целеви средства в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 г., като се отчита и
делът на резерва при решение на Надзорния съвет на
НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7.“.
- в тези случаи, получените (изчислените) при
прилагане на Механизма за съответното/те тримесечие/я
на 2021 г. суми за имуноглобулините, не подлежат на
възстановяване на НЗОК както от притежателите на
разрешения
за
употреба/техните
упълномощени
представители на лекарствените продукти, получени от
човешка кръв или човешка плазма – имуноглобулини,
така и от притежателите на разрешения за
употреба/техните упълномощени представители на
лекарствените продукти, за които механизмът по чл. 45,
ал. 31 от ЗЗО се прилага.

Посоченото означава, че изчислените суми за
имуноглобулините не могат да бъдат претендирани от
НЗОК за заплащане и обективно не са дължими и не
подлежат на заплащане (възстановяване) както от
притежателите на разрешенията за употреба/техните
упълномощени представители на имуноглобулините, така
и от останалите притежатели на разрешенията за
употреба/техните упълномощени представители на
лекарствените продукти, за които механизмът се прилага.
Де юре и де факто изчислените суми за
имуноглобулините, представляващи „разходи на НЗОК за
тези продукти над определените целеви средства в
ЗБНЗОК за 2021 г.“ остават за сметка на бюджета на
НЗОК, т.е. те не подлежат на възстановяване от нито един
правен субект – ПРУ/негов УП, договорен партньор на
НЗОК.
При отмяна на извънредното положение, съответно на
извънредната епидемична обстановка, за остатъчния
период от 2021 г. Механизмът възстановява
приложението си спрямо лекарствените продукти,
получени от човешка кръв или човешка плазма –
имуноглобулини. В случай, че извънредното положение,
съответно извънредната епидемична обстановка бъде
отменено/а от определена дата през съответно тримесечие
на 2021 г., НЗОК изчислява дължимите за възстановяване
суми за имуноглобулините за цялото това тримесечие на
2021 г., но на възстановяване подлежат тези части от тях,
изчислени пропорционално на периода от тримесечието,
през който Механизмът е бил приложим за тях.
§ 2 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО се взема предвид и при
извършване на междинно и годишно компенсиране по
смисъла на Механизма, както и при извършване на
годишното изравняване по смисъла на Механизма.
Международните непатентни наименования, към които
принадлежат реимбурсираните от НЗОК лекарствени
продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма
– имуноглобулини, включени в Приложение № 1 и/или
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, са
посочени в следната таблица:

Лекарствени продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв - имуноглобулини, включени в ПЛС по
чл.262, ал.6, т.1 и 2 и заплащани от НЗОК

Наименов
Притеж ат
АнатомоКоличество на
Меж дународно
ание на
Окончател
ел на
терапевти
Лекарстве
активното
непатентно наименование лекарстве
на
разрешен
чен код
на форма
лекарствено
/INN/
ния
опаковка
ието за
/АТС-код/
вещество
продукт
употреба
J06BA01
Im m unoglobuline, norm al hum
J06BA01
an for extravascular
Im m unoglobuline,
adm . norm al hum an for extravascular adm .
Octapharma
Immunoglobuline, normal human GAMMANO Solution for 165 mg/ml (IP) SPRL,
J06BA01
for extravascular adm.
RM
injection
20 ml
1
Белгия
Octapharma
Immunoglobuline, normal human
Solution for 165 mg/ml (IP) SPRL,
J06BA01
for extravascular adm.
Cutaquig
injection
24 ml
1
Белгия
J06BA02

J06BA02

J06BA02
J06BA02

J06BA02

J06BA02

J06BA02

J06BA02

J06BA02
J06BA02

J06BA02

Im m unoglobulins, norm al hum
J06BA02
an, for Im
intravascular
m unoglobulins,
adm . norm al hum an, for intravascular adm .
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
50 ml
mg
1
Белгия
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
20 ml
mg
1
Белгия
Im m unoglobulins, norm al hum
J06BA02
an, for Im
intravascular
m unoglobulins,
adm . norm al hum an, for intravascular adm .
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
50 ml
mg
1
Белгия
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
20 ml
mg
1
Белгия
CSL
Behring
Solution for 100 mg/ml GmbH,
Immunoglobulins, normal human
Privigen
infusion
50 ml
1
Германия
CSL
Behring
Solution for 100 mg/ml GmbH,
Immunoglobulins, normal human
Privigen
infusion
25 ml
1
Германия
CSL
Behring
Solution for 100 mg/ml GmbH,
Immunoglobulins, normal human
Privigen
infusion
100 ml
1
Германия
Im m unoglobulins, norm al hum
J06BA02
an, for Im
intravascular
m unoglobulins,
adm . norm al hum an, for intravascular adm .
БУЛ БИОIMMUNOVE
НЦЗПБ
Immunoglobulins, normal human, NIN-INTACT Solution for
10
ЕООД,
for intravascular adm.
5% IgG
infusion
50 g/l - 5 ml
mg
ampoules
България

Код
НЗО К

ПЛС

JF518
Приложение 1
JF587
Приложение 1

JF520
Приложение 1
JF519
Приложение 1

JH003 Приложение 2

JH001 Приложение 2

JH004 Приложение 2

JH002 Приложение 2

JH006 Приложение 2

JH012 Приложение 2

II. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, изр. трето от ЗЗО,
управителят на НЗОК следва да обнародва в „Държавен
вестник“ настоящото решение.
1. Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. определя, към настоящото
решение, за изпълнители на болнична медицинска
помощ, осигуряващи комплексно интензивно лечение на
пациенти с COVID-19, нов критерий за получаване на
увеличен размер на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1,
т. 1, буква „б“, на разходите в рамките на ред 1.1.3.7 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.

12.

№ РД-НС-04-60/22.04.2021 г.

2. Изменя и допълва решение № РД-НС-04-19/27.01.2021
г., с което са утвърдени критерии и ред за определяне на
изпълнители на болнична медицинска помощ по чл. 4, ал.
5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна
част от Методиката по чл. 344, ал. 1, т. 6 от Националния
рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022
г.
3. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
критериите по т. 2.
4. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 и т. 2 от
настоящото решение.

