ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 НОЕМВРИ 2021 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-134/16.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ
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., изм. и доп. ДВ, бр.73
от 3.09.2021 г.), ведно с мотиви към същия. Проектът и
мотивите са неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта
по т. 1 на министъра на здравеопазването, ведно с
мотивите към него.

2.

3.

№ РД-НС-04-135/16.11.2021 г.

№ РД-НС-04-136/16.11.2021 г.

Утвърждава Спецификация с определени и групирани
помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия (ПСПСМИ), за които НЗОК ще
заплаща след провеждане на процедура по реда на
Наредба № 7/31.03.2021 г. за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а
от Закона за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат.
1. Разрешава откриването на процедура на договаряне без
предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на горива за автомобилите на Националната
здравноосигурителна каса, чрез карти за безналично
разплащане“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и чрез регистрирано
на борсата дружество да сключи борсов договор за
доставка на горива за срок от 36 месеца, с прогнозна
стойност на борсовия договор до 498 000.00 лв. без ДДС.

4.

№ РД-НС-04-137/16.11.2021 г.

1.Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК
- Смолян между МБАЛ „Девин“ ЕАД, гр.Девин и СБР
„Родопи“ ЕООД, гр. Рудозем за дейностите извън
приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета
на НЗОК за 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК - Смолян, утвърдените по т. 1 от
настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори
на изпълнителите на болнична медицинска помощ.

5.

№ РД-НС-04-138/16.11.2021 г.

1.Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК
– Стара Загора между СБАЛПФЗ - Стара Загора ЕООД и
КОЦ Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загора за дейностите
извън приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Стара Загора, утвърдените по т. 1 от
настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори
на изпълнителите на болнична медицинска помощ.

6.

№ РД-НС-04-139/16.11.2021 г.

Разрешава служебно удължаване на срока на
валидност на протоколите за лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или частично на
хронично болни пациенти за времето, в което със заповед
на Министъра на здравеопазването е спрян плановия
прием в лечебните заведения за болнична медицинска
помощ

