ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
25 НОЕМВРИ 2021 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-140/25.11.2021 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
ноември 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец октомври 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-04-141/25.11.2021 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 октомври 2021 г., за заплащане през месец
ноември 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.

3.

№ РД-НС-04-142/25.11.2021 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 октомври 2021 г. за заплащане през месец
ноември 2021 г., съгласно реда на т. 7.17 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 по т. 1 от настоящото
решение стойности, да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП.

4.

№ РД-НС-04-143/25.11.2021 г.

1.Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
компенсирани промени на месечните стойности на РЗОК
- Сливен между СБР Котел ЕООД, гр. Котел и МБАЛ
„Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова 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 - Сливен, утвърдените по т. 1 от
настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори
на изпълнителите на болнична медицинска помощ.
1. Да се освободят средства в размер на 129 000 хил. лв.
от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.

в лева

№ по ред Увеличение
1.1.

Текущи разходи

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

129 000 000
39-00

Първична извънболнична медицинска помощ
39-01
Специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно)
1.1.3.2.
39-02
наблюдение)
1.1.3.4.
Медико-диагностична дейност
39-04
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно
лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и
лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции
1.1.3.5.
39-05
при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК,
и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински услуги:
в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
1.1.3.5.1.
39-05-1
домашно лечение на територията на страната
в т.ч. лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които
1.1.3.5.1.1.
39-05-1-1
се извърша експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1.,
1.1.3.5.1.2.
39-05-1-2
медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
1.1.3.5.2.
39-05-2
коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията
на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги
1.1.3.1.

5.

№ РД-НС-04-144/25.11.2021 г.

1.1.3.7.

Болнична медицинска помощ

1.1.3.7.1.

в т.ч. по НРД

129 000 000
15 000 000
22 000 000
15 000 000

37 000 000

22 000 000
13 000 000
9 000 000

15 000 000

39-06

40 000 000

39-06-1

40 000 000

№ по ред Намаление
1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

1.3.1.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

15 000 000

1.3.2.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ

22 000 000

1.3.3.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

15 000 000

1.3.4.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се
извършва експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1,
медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията
на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги

40 000 000

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

00-98

129 000 000

13 000 000
9 000 000

15 000 000

2. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2021 г.
3. 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.

1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане
на Резервен център за данни (Disaster Recovery Center) за
нуждите на основните системи на НЗОК“.
6.

№ РД-НС-04-145/25.11.2021 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с класирания на първо място участник, с прогнозна
стойност до 4 900 000,00 лв. без ДДС и срок на
изпълнение до 52 месеца.

