ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 ОКТОМВРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-119/22.10.2021 г.

1.

№ РД-НС-04-120/27.10.2021 г.

2. 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“.
3. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
Методиката по т. 1.
4. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.
1. Приема за информация за текущото изпълнение към
30.09.2021 г. на бюджета на НЗОК и изпълнението към
30.09.2021 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.

№ РД-НС-04-121/27.10.2021 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 30.09.2021 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 30.09.2021 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 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.
3.1.

3.2.

3.3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожновенерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

№ по ред Намаление
3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :

3.5.

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
Закона за здравето

Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
1.1.4.
1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожновенерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

№ по ред Намаление
1.1.4.

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

1.1.4.5.

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
Закона за здравето

в лева
2 500 000
2 500 000
700 000

700 000

1 100 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000

в лева
2 500 000
2 500 000
700 000

700 000

1 100 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000

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.

3.

4.

№ РД-НС-04-122/27.10.2021 г.

№ РД-НС-04-123/27.10.2021 г.

Приема, в приложение към настоящото решение,
Актуализиран план на плащанията на НЗОК през 2021 г.
по реда на Правилата за координация на системите за
социална сигурност.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
одобрените от директорите на РЗОК - Добрич и РЗОК София град стойности на незаплатените дейности в
болничната медицинска помощ за 2017 г. и до 01.04.2018
г., установени след проверка от контролните органи на
НЗОК/РЗОК, съгласно § 1, ал.4 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК
2021 г., за всяко лечебно заведение, оказващо болнична
медицинска помощ, след сключено споразумение по реда
на определените съвместно условия и ред от Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна каса и
Управителния съвет на Българския лекарски съюз, в
изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за
2021 г. (№ РД-НС-01-1/04.10.2021 г.).
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да уведомят лечебните заведения
по т. 1 за Условия и ред № РД-НС-01-1/04.10.2021 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да упълномощи
директорите на РЗОК с нарочни пълномощни за
сключване на споразуменията по Условия и ред № РД-

НС-01-1/04.10.2021 г.

5.

№ РД-НС-04-124/27.10.2021 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
индикативни стойности за медицински изделия,
прилагани в условията на болничната медицинска помощ
на КОЦ Враца ЕООД, които НЗОК заплаща извън
стойността за оказаните медицински услуги, за периода
на заплащане м. октомври - м. декември 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Враца, утвърдените по т. 1 от
настоящото решение месечни индикативни стойности, да
се отразят в Приложение 2 към сключения индивидуален
договор на КОЦ Враца ЕООД.

6.

№ РД-НС-04-125/27.10.2021 г.

1. Утвърждава стойности на РЗОК - София град за
САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, в приложение към
настоящото решение, на средствата за месец октомври и
месец ноември през 2021 г. за заплащане на
допълнителни трудови възнаграждения на наетия в
лечебното заведение медицински персонал, определен с
чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. през м.
ноември и м. декември 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директора
на РЗОК - София град за утвърдените по т. 1 стойности на
сумите за допълнителни възнаграждения за медицинския
персонал на САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, определени
съгласно Правилата по чл. 5 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г.

7.

8.

№ РД-НС-04-126/27.10.2021 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
октомври 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец септември 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-04-127/27.10.2021 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 септември 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.
9.

№ РД-НС-04-128/27.10.2021 г.

Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на
болести на ретината в извънболничната помощ“.
І. Увеличава определения по Спецификацията обем на
група 7.1 Кохлеарна имплантна система (КИС), за
медицинското изделие HiRes Ultra CI HiFocus Slim J
Naida CI Q90, НЗОК код S07071000000023 с 2 броя.

10.

№ РД-НС-04-129/27.10.2021 г.

ІІ. Увеличава определения по Спецификацията обем на
група 7.3. КИС/Речеви процесор, за медицинското
изделие Sound Processor CP910/920/Kanso, НЗОК код
S07073000000006 с 2 броя.
ІІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
споразумения със:
1. „Стамар 2013“ ЕООД за завишаване обема на
медицинското изделие HiRes Ultra CI HiFocus Slim J
Naida CI Q90, НЗОК код S07071000000023 с 2 броя.
2. ЕТ „МЕБОС-Мери Босева“ за завишаване обема на
медицинското изделие Sound Processor CP910/920/Kanso,
НЗОК код S07073000000006 с 2 броя.

