ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
28 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

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

1.

2.

3.

4.

5.

№ РД-НС-04-101/28.09.2021 г.

2. 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.

№ РД-НС-04-102/28.09.2021 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
Правила за допълнение на „Правила за условията и реда
за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко
тримесечие към договорите с изпълнителите на
извънболнична
първична
и
на
извънболнична
специализирана медицинска помощ на броя на
назначаваните специализирани медицински дейности и
стойността на назначаваните медико-диагностични
дейности за 2021 г.“, приети с Решение № РД-НС-04-7 от
21.01.2021 г.

№ РД-НС-04-103/28.09.2021 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 четвърто тримесечие на 2021 г., по
РЗОК.

№ РД-НС-04-104/28.09.2021 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
септември 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец август 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-04-105/28.09.2021 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 август 2021 г., за заплащане през
месец септември 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 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.

6.

№ РД-НС-04-106/28.09.2021 г.

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“.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
Методиката по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.
1. Приема изменения и допълнения на „Правила за
условията и реда за заплащане на средства на
изпълнителите на болнична медицинска помощ на
допълнителни трудови възнаграждения на медицинския
персонал за срока на обявена извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на
заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“,
приети от Надзорния съвет на НЗОК с решение № РДНС-04-2/12.01.2021 г., допълнени с решение № РД-НС04-11/21.01.2021 г., изменени и допълнени с решение №
РД-НС-04-24/03.02.2021 г., изменени и допълнени с
решение № РД-НС-04-25/12.02.2021 г.

7.

№ РД-НС-04-107/28.09.2021 г.

2. Утвърждава стойности на РЗОК и изпълнители на
болнична медицинска помощ, в приложение 2 към
настоящото решение, на средствата за месец октомври и
месец ноември през 2021 г. 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. през м.
ноември и м. декември 2021 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми
директорите на РЗОК за утвърдените им по т. 2 стойности
на сумите за допълнителни възнаграждения за
медицинския персонал, определен съгласно Правилата по
чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК 2021 г., за
изпълнителите на болнична медицинска помощ,

сключили договор за 2021 г.

8.

№ РД-НС-04-108/28.09.2021 г.

1. Приема „Условия и ред за заплащане на стойностите на
незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за
2017 г. и до 01.04.2018 г.“
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК
да съгласува условията по т. 1 с Председателя на
Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
І. Увеличава определения по Спецификацията обем на
група 4.3 Стент/Балони, излъчващи лекарство с 58 броя,
както следва:
1. Ranger SL OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon
Catheter, НЗОК код B04043000000018 – за завишаване
с 40 броя;
2. IN. PACT Admiral Paclitaxel-eluting PTA Balloon,
НЗОК код B04043000000011 – за завишаване с 2 два
броя;
3. In. Pact Pacific Paclitaxel-eluting PTA Balloon, НЗОК
код B04043000000012 – за завишаване с 16 броя;

9.

№ РД-НС-04-109/28.09.2021 г.

ІІ. Увеличава определения по Спецификацията обем на
група 4.9.1 Стент/Стент графт за аорта/стент графт за
коремна аорта/бифуркационен с 9 броя, както следва:
1. Endurant II/Is Aortic Extension Stent Graft, НЗОК код
B04049010000025 – за завишаване с 2 броя;
2. Endurant IIs/Endurant Iis Bifurcation, НЗОК код
B04049010000022 – за завишаване с 4 броя;
3. Endurant II Limbsl Stent Graft system, НЗОК код
B04049010000018 – за завишаване с 1 брой;
4. Endurant lls Bifurcation, НЗОК код B04049010000022
– за завишаване с 1 брой;
5. Endurant II Stent Graft system Abdominal Tube, НЗОК
код B04049010000024 – за завишаване с 1 брой.
ІІІ. Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия от група 14.2 Транскатетърни клапни
протези/ТКП за аортна позиция с антиминерализационна
обработка от трето поколение – саморазгъващи се с 16 бр.
за следното медицинско изделие:
Medtronic CoreValve Evolut R System, НЗОК код
C14140020000007 – за завишаване с 16 броя.
ІV. Увеличава обема по Спецификацията за медицински
изделия
от
група
18.2.1
Импланти
за
невростимулация/Системи
за
дълбока
мозъчна
стимулация (ДМС) при пациенти с Болест на Паркинсон
и дистонии/Системa, включващa пулсов генератор с
незареждаща се батерия, интрацеребрални електроди и
удължаващи кабели за връзка на интрацеребралните
кабели с пулсовия генератор за следното медицинско
изделие:

Vercise PC Brain stimulation system, vercise DBS
Directional Lead kit, 55 cm 8 Contact Expansion Kit,
НЗОК код: N18200010000002 – за завишаване с 4 броя.
V. Възлага на управителя на
допълнителни споразумения с:

НЗОК

да

сключи

1. „Маримпекс 7“ ЕООД по договор № РД-14МИ19/30.06.2021 г. за завишаване обема на следните
медицински изделия:
- Ranger SL OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon
Catheter, НЗОК код B04043000000018 – с 40 броя.
2. „Маримпекс 7“ ЕООД по договор № РД-14МИ19/30.06.2021 г. за завишаване обема на следното
медицинско изделие:
- Vercise PC Brain stimulation system, vercise DBS
Directional Lead kit, 55 cm 8 Contact Expansion Kit,
НЗОК код: N18200010000002 – с 4 броя.
3. По договор № РД-14МИ-37/30.06.2021 г. с РСР
ЕООД за завишаване обема на следните медицински
изделия:
- IN. PACT Admiral Paclitaxel-eluting PTA Balloon,
НЗОК код B04043000000011 – с 2 броя;
- In. Pact Pacific Paclitaxel-eluting PTA Balloon, НЗОК
код B04043000000012 – с 16 броя.
- Endurant II Limbsl Stent Graft system, НЗОК код
B04049010000018 – с 1 брой;
- Endurant lls Bifurcation, НЗОК код B04049010000022
– с 1 брой;
- Endurant II Stent Graft system Abdominal Tube, НЗОК
код B04049010000024 – с 1 брой.
4. По договор № РД-14МИ-27/30.06.2021 г. с
„Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД за завишаване обема на
следните медицински изделия:
- Endurant II/Is Aortic Extension Stent Graft, НЗОК код
B04049010000025 – с 2 броя;
- Endurant IIs/Endurant Iis Bifurcation, НЗОК код
B04049010000022 – с 4 броя;
- Medtronic CoreValve Evolut R System, НЗОК код
C14140020000007 – с 16 броя.

10.

№ РД-НС-04-110/28.09.2021 г.

1. Разрешава заплащането на устройство Heartmate 3 на
стойност до 180 000 лв. за пациент по подадени
документи с вх. № 11-02-1571/21.09.2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия за изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

