ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
22 ОКТОМВРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема Методика за 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“, а именно:
„§ 1. В частта „СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПЪРВИЧНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ се
прави следното допълнение:
1. Създава се т. 6аб със следното съдържание:

1.

№ РД-НС-04-118/22.10.2021 г.

„6аб. При необходимост лекуващият ОПЛ може да
назначи на здравноосигурено лице (ЗОЛ) от
неговия регистър, с потвърден КОВИД-19,
съответно поставена основна диагноза с код U07.1,
лекарствени продукти за домашно лечение,
показани за състоянието на пациента, при условие
че същите са посочени в позитивния лекарствен
списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ.“.
§ 2. Настоящото допълнение влиза в сила от датата на
приемането му.“.
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 Методика за 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“, а именно:

2.

№ РД-НС-04-119/22.10.2021 г.

§ 1. В частта „БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ“ се прави следното допълнение:
1. Създава се т. 7.17 със следното съдържание:
„7.17. Лечебните заведения - изпълнители на болнична
медицинска помощ, при които през отчетния месец са
заети не по-малко от 10% от определените със заповед от
РЗИ болнични легла за лечение на пациенти с COVID-19,
получават съответно през м. октомври, ноември и
декември 2021 г., заплащане до 100% от определените с
Решение № РД-НС-04-112/07.10.2021 г. на Надзорния

съвет на НЗОК месечни стойности за тези месеци.“.
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.

