ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава месечни и индикативни стойности за
дейностите в болничната медицинска помощ (БМП) и
индикативни стойности за медицински изделия и
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги, за
заплащане през 2022 г. (дейност месеци ноември и
декември 2021 г.) по РЗОК и по изпълнители на БМП, в
приложения 1, 2 и 3 към настоящото решение.

1.

№ РД-НС-04-146/16.12.2021 г.

2. Приема, в приложение 4 към настоящото решение,
правила за изменение и допълнение на Правилата, приети
с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-8 от
21.01.2021 г., допълнени с решение № РД-НС-04111/07.10.2021 г., за прилагането им за дейност м.
декември 20201 г. до влизането в сила на Закона за
бюджета на НЗОК за 2022 г.
3. 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, съгласно т. 1 от настоящото решение.

2.

3.

№ РД-НС-04-147/16.12.2021 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
декември 2021 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец ноември 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-04-148/16.12.2021 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 ноември 2021 г., за заплащане през месец
декември 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.

4.

№ РД-НС-04-149/16.12.2021 г.

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по
РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ
(БМП), увеличение на месечните стойности за заплащане
през месец декември 2021 г., утвърдени по реда на
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г. С утвърдените увеличения да се приложи реда на чл.
369, ал. 9 от Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сведе към
директорите на РЗОК
настоящото решение за
изпълнение.

5.

№ РД-НС-04-150/16.12.2021 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 ноември 2021 г. за заплащане през месец
декември 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.

6.

№ РД-НС-04-151/16.12.2021 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото решение
по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска
помощ (БМП), коригирани годишни стойности на
средствата на изпълнителите на болнична медицинска
помощ за изплащане 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.

7.

№ РД-НС-04-152/16.12.2021 г.

1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение
към 30.11.2021 г. на бюджета на НЗОК и очакваните
приходи и разходи през м. декември 2021 г.

2. 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,
съгласно таблица 1 от приложение 1 към решението.
3. Да се освободят средства в размер на 24 162 400 лв. от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания, съгласно таблица 2 от
приложение 1 към решението.
4. По реда на § 1, ал.1 от Ппреходните и заключителни
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.,
средства в размер на 29 669 561 лв. от преизпълнението
на приходите, съгласно информацията от Националната
агенция за приходите, да се ползват като източник на
допълнителни
средства
за
здравноосигурителни
плащания, съгласно таблица 3 от приложение 1 към
решението.
5. Приема, в приложение 2 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.
7. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от
неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2021 г., да се
разпределят и издължат за съответните плащания:
7.1. в рамките на утвърдените общи средства за
„Разходи за персонал“, „Издръжка на административните
дейности“ и „Придобиване на нефинансови активи“;
7.2. в рамките на приетите със Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г. и ПМС общи средства за извършване на
плащания
с
трансфери
от
Министерство
на
здравеопазването;
7.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на
показателите по бюджета на НЗОК за 2021 г. в частта
разходи и трансфери - всичко.
8. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
съответните вътрешно-компенсирани промени по
показателите на бюджета на НЗОК във връзка с т. 7 от
настоящото решение.

8.

№ РД-НС-04-153/16.12.2021 г.

1. Утвърждава определените единични суми за всеки вид
дейности за формиране на сумата за еднократно
допълнително заплащане за всеки изпълнител на
първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП),
съгласно т. ІІІ.3. от Условия и ред № РД-НС-01-2 от
11.11.2021 г. (приложение 1).

2. Утвърждава определените единични суми за всеки вид
дейности за формиране на сумата за еднократно
допълнително заплащане за всеки изпълнител на
специализирана извънболнична медицинска помощ
(включително за комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение) (СИМП), съгласно т. ІV.3. от Условия и ред
№ РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г. (приложение 2).
3. Утвърждава средства на всяка РЗОК за извършване на
еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на
ПИМП и СИМП, съгласно т. V.3. от Условия и ред № РДНС-01-2 от 11.11.2021 г. (приложение 3).
4. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да извършат еднократно
допълнително заплащане на изпълнителите на
извънболнична медицинска помощ по реда на раздел VІ
от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.

9.

№ РД-НС-04-154/16.12.2021 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 периода месец април - месец ноември 2021 г., за
заплащане през месец декември 2021 г., в изпълнение на
критерии и ред, посочени в методиката по чл. 344, ал. 1, т.
6 от Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020-2022г. № РД-НС-05-9-5/27.01.2021 г.,
изм. с № РД-НС-05-9-11/29.04.2021 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.
1. Приема така направените вътрешно компенсирани
промени и разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови
активи за 2021 г., както следва:
в лева
№ по
ред

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи

10.

№ РД-НС-04-155/16.12.2021 г.

Инвестиционна
програма за 2021 г.

Увеличение /
Намаление

Коригирана ИП

5 000 000

0

5 000 000

186 580

0

186 580

§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални активи"

3 331 420

-1 057 122

2 274 298

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"

2 093 320

-758 269

1 335 051

§§ 52-02 "Придобиване на сгради"

190 000

0

190 000

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"

488 100

22 537

510 637

§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"

560 000

-327 870

232 130

I.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи"

II.

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"
III. § 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за
програмни продукти“

6 480

6 480

1 482 000

1 057 122

2 539 122

1 482 000

1 057 122

2 539 122

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото
решение, актуализиран списък на обекти и позиции по
Инвестиционната програма на НЗОК за 2021 г.

11.

12

№ РД-НС-04-156/16.12.2021 г.

№ РД-НС-04-157/16.12.2021 г.

Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на
лечение с ботулинов токсин при пациенти с първична
(идиопатична) дистония в извънболничната помощ“.
1. Разрешава заплащането на необходимите медицински
изделия за провеждането на неврохирургично лечение на
мозъчно-съдови заболявания (ендоваскуларно лечение),
включени в група 15 от „Списък с медицински изделия
по групи, които НЗОК заплаща в условията на
болничната медицинска помощ, и стойността, до която
НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13,
ал. 2, т. 2 „а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на
лекарствени продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми,
гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК“, на стойност до 220 000 лв. за пациент по
подадени документи по преписка вх. № 11-02-2067/2021
г. и вх. № НС-07-00-101/08.12.2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

