ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
30 ЮНИ 2021 Г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема Методика за изменение и допълнение 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“.

1.

№ РД-НС-04-73/30.06.2021 г.

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
и Председателя на Управителния съвет на БЗС
Методиката по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

2.

3.

4.

№ РД-НС-04-74/30.06.2021 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 трето тримесечие на 2021 г., по
РЗОК.

№ РД-НС-04-75/30.06.2021 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 юли
2021 г., за работа при неблагоприятни условия през месец
май 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
Националния рамков договор за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г. и съгласно чл. 122а от Националния
рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г.

№ РД-НС-04-76/30.06.2021 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 май 2021 г., за заплащане през месец юли 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.

5.

№ РД-НС-04-77/30.06.2021 г.

1. Дава съгласие управителя на НЗОК да сключи договор
с Федерация на научно техническите съюзи в България за
наемане на недвижим имот с обща площ 836 кв.м,
представляващ целите четвърти, пети и шести етаж с
обща площ от 756 кв.м., помещение на партерен етаж с
площ от 60 кв.м., както и гараж (партер – изток) от 20
кв.м., в сградата Дом на науката и техниката, построена в
гр.Сливен, ул. „Цар Самуил“ № 1.
2. Договорът за наем да се сключи за период от 5 години,
с месечна наемна цена за ползване на описания в т. 1
имот в размер на 6 240 (шест хиляди двеста и
четиридесет) лева с включено ДДС.
І. Увеличава определения по Спецификацията обем на
група 4.3 Стент/Балони, излъчващи лекарство, за
медицинското изделие с търговско наименование
Ivascular Essential, НЗОК код B04043000000026 с 200
броя.
ІІ. Увеличава определения по Спецификацията обем на
група 4.9.1 Стент/Стент графт за аорта/стент графт за
коремна аорта/бифуркационен, както следва:
– за медицинско изделие с търговско наименование
Ankura™ Cuff, НЗОК код B04049010000028 – с 12 броя;

6.

№ РД-НС-04-78/30.06.2021 г.

ІІІ. Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия от група 7.3 Кохлеарна имплантна система /КИС
– Речеви процесор, както следва:
– за медицинско изделие с търговско наименование Sound
Processor CP910/920/Kanso, НЗОК код S07073000000006 –
с 11 броя.
ІV. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
допълнителни споразумения с:
1. „Булмар МЛ“ ООД по договор № РД-14МИ22/26.06.2020 г. за завишаване обема на медицинското
изделие Ivascular Essential, НЗОК код B04043000000026 с
200 броя.
2. „Вега Медикал“ ЕООД по договор № РД-14МИ4/26.06.2020 г. за завишаване обема на медицинското
изделие Ankura™ Cuff, НЗОК код B04049010000028 с 12
броя.
3. ЕТ „МЕБОС – МЕРИ БОСЕВА“ по договор № РД14МИ-47/30.06.2020 г. за завишаване обема на
медицинското изделие Sound Processor CP910/920/Kanso,
НЗОК код S07073000000006 с 11 броя.

