ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
26 АВГУСТ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема за информация текущото изпълнение към
30.06.2021 г. на бюджета на НЗОК и изпълнението към
30.06.2021 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 30.06.2021 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.

1.

№ РД-НС-04-90/26.08.2021 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 30.06.2021 г. на договорените обеми и
на здравноосигурителните плащания за дентална помощ,
съгласно чл. 121 от НРД за денталните дейности за 2020 2022 г.
4. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2021 г., с включен допълнителен трансфер от
МЗ, съгласно ПМС № 247/2021 г., в размер на 30 000 000
лв. и съгласно ПМС № 269/2021 г., в размер на 23 170 600
лв.
5. 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.

№ РД-НС-04-91/26.08.2021 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
август 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец юли 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.

3.

№ РД-НС-04-92/26.08.2021 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 юли 2021 г., за заплащане през месец август
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-04-93/26.08.2021 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. юни 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.
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“.

5.

№ РД-НС-04-94/26.08.2021 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.

6.

7.

№ РД-НС-04-95/26.08.2021 г.

№ РД-НС-04-96/26.08.2021 г.

Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на
медицински изделия за приложение с инсулинови помпи
и сензори за продължително мониториране на нивото на
глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната
помощ“.
1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение
за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София
област“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник за срок от една
година, с прогнозна стойност до 198 500.00 лв. без ДДС.

8.

№ РД-НС-04-97/26.08.2021 г.

1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение
на НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, договаряне на отстъпки и
възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г.,
изм., бр. 34 от 8.05.2009 г., доп., бр. 38 от 22.05.2009 г.,
изм. и доп., бр. 40 от 29.05.2009 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в
сила от 2.02.2010 г., бр. 67 от 30.08.2011 г., бр. 49 от
29.06.2012 г., бр. 48 от 10.06.2014 г., бр. 30 от 24.04.2015
г., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 44 от
10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., бр. 89 от 7.11.2017 г.,
в сила от 7.11.2017 г., бр. 95 от 16.11.2018 г., в сила от
16.11.2018 г., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 47 от
14.06.2019 г., изм. и доп., бр. 19 от 6.03.2020 г.; изм. с
Решение № 9042 от 8.07.2020 г. на ВАС на РБ - бр. 104 от
8.12.2020 г., в сила от 8.12.2020 г.; доп., бр. 106 от
15.12.2020 г., в сила от 15.12.2020 г.), ведно с мотиви към
същия. Проектът и мотивите са неразделна част към
настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта
по т. 1 на министъра на здравеопазването, ведно с
мотивите към него.

