
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

11 МАРТ 2019 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-17/11.03.2019 г. 

1. Приема приложените към това решение Правила за 

изменение и допълнение на „Правила за условията и реда 

за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2019 г." (Правилата), приети от Надзорния съвет на НЗОК 

с решение № РД-НС-04-7 от 04.02.2019 г., изменени с 

решение № РД-НС-04-12 от 15.02.2019 г. 

2. Утвърждава индикативни стойности за дейностите по 

Приложение 1 от Правилата и коригирани месечни 

стойности за дейностите по Приложение 2 от Правилата, 

по РЗОК и изпълнители на болнична медицинска помощ 

(БМП) за периода на заплащане м. април - м. декември 

2019 г., в приложения към настоящото решение. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директорите на РЗОК утвърдените стойности, съгласно т. 

2 от настоящото решение месечни стойности, да се 

отразят в сключените договори с изпълнителите на БМП, 

както и директорите на РЗОК да информират по 

подходящ начин изпълнителите на БМП за утвърдените 

индикативни стойности по т. 2 от настоящото решение. 

2. № РД-НС-04-18/11.03.2019 г. 

1. Допълва и изменя Списък на заболяванията, за чието 

домашно лечение на територията на страната НЗОК 

заплаща напълно или частично лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели, обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г., 

утвърден с решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г., 

допълнен и изменен с решение РД-НС-04-9 от 26.01.2018 

г. на Надзорния съвет на НЗОК, както следва: 

1.1. След ред 

Други нарушения на 

кръвосъсирването  
 

D68.2 

 

Вроден дефицит на 

други фактори на 

кръвосъсирването 

се създава ред: 

Пурпура и други 

хеморагични 

състояния 
D69.1 

Качествени дефекти 

на тромбоцитите, 

Болест на 

Glanzmann 

1.2. След ред 

Разстройства на 

обмяната на 

ароматните 

аминокиселини 

 

E70.0 

 

Класическа 

фенилкетонурия 



 

се създава ред: 

Разстройства на 

обмяната на 

аминокиселините с 

разклонена верига и 

на мастните 

киселини 

Е71.1 

Други разстройства 

на обмяната на 

аминокиселините с 

разклонена верига, 

Пропионова 

ацидемия 

1.3. След ред 

Ендокринни и 

метаболитни 

разстройства, 

възникнали след 

медицински 

процедури, 

некласифицирани 

другаде 

E89.2 

Следпроцедурен 

хипопаратиреоидиз

ъм 

се създава ред: 

Ендокринни и 

метаболитни 

разстройства, 

възникнали след 

медицински 

процедури, 

некласифицирани 

другаде 

E89.3 
Следпроцедурен 

хипопитуитаризъм 

1.4. След ред 

Емоционални 

разстройства с 

начало, тичично за 

детството 

F93.2 

Разстройство със 

социална 

тревожност в 

детството 

се създават редове 

Болест на 

Huntington 
G10 

Болест на 

Huntington 

Спинална мускулна 

атрофия и сродни 

синдроми 

G12.0 

Детска спинална 

мускулна атрофия, І 

тип [Werdnig-

Hoffman]  

G12.1 

Други наследствени 

спинални мускулни 

атрофии 

1.5. След ред 

Болест на Parkinson 
G20 Болест на Parkinson 

се създават редове: 

Дистония G24.3 
Спастична крива 

шия 



 

G24.4 

Идиопатична 

орофациална 

дистония 

G24.5 Блефароспазъм 

1.6. След ред 

Кератит  H16.4  
Неоваскуларизация 

на роговицата 

се създават редове: 

Иридоциклит 

H20.1 
Хроничен 

иридоциклит 

H20.8 
Други 

иридоциклити 

Хориоретинално 

възпаление 

Н30.0 

Огнищно 

хориоретинално 

възпаление 

Н30.1 

Дисеминирано 

хориоретинално 

възпаление 

Н30.2 Заден циклит 

Н30.8 

Други 

хориоретинални 

възпаления 

1.7. След ред 

Псориазис L40.1 

Генерализиран 

пустулозен 

псориазис 

се създава ред  

Други фоликуларни 

увреждания L73.2  Гноен хидраденит 

1.8. След ред  

Грижа за изкуствени 

отвори  
Z43.6 

Грижа за друг 

изкуствен отвор на 

пикочните пътища 

се създават редове  

Проба и нагласяване 

на други устройства 
Z46.6 

Проба и нагласяване 

на приспособление 

за отделяне на 

урина (във връзка с 

диагнози Q64.1 

„Екстрофия на 

пикочния мехур“ и 

Q76.0 „Spina bifida 

occulta“) 

Придобита липса на 

органи, 

некласифицирана 

другаде Z90.4 

Придобита липса на 

други части от 

храносмилателния 

тракт 



 

1.9. В „Забележки“ се правят следните промени: 

1.9.1. Създава се „Забележка“ 5: 

„За заболяванията от клас ХІІ „Болести на кожата и 

подкожната тъкан“ НЗОК заплаща системна терапия или 

медицински изделия“. 

1.9.2. Създава се „Забележка“ 6: 

„За състояние с код по МКБ Z90.4 НЗОК заплаща 

панкреасна ензимна заместителна терапия във връзка с 

предхождаща или съпътстваща диагноза от рубрика С25.“ 

2. Настоящото решение за изменение и допълнение на 

Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на 

територията на страната НЗОК заплаща напълно или 

частично лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели, влиза в 

сила от 01 януари 2019 г. 

3. № РД-НС-04-19/11.03.2019 г. 

1. Разрешава откриване на процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на 

пътници и багаж и организиране на хотелско настаняване 

за нуждите на дирекция „Лечение в чужбина и 

координация на системите за социална сигурност” в 

НЗОК“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира 

провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор 

с класирания на първо място участник за срок от една 

година. 

4. № РД-НС-04-20/11.03.2019 г. 

1. Разрешава на „МБАЛ Дулово“ ЕООД, гр. Дулово 

сключване на договор с НЗОК за болнична помощ с един 

специалист по „Анестезиология и интензивно лечение“ на 

основен трудов договор – д-р Сабахтин Ризов Моллов и 

двама специалисти по „Анестезиология и интензивно 

лечение“ на допълнителен трудов договор – д-р Нели 

Колева и д-р Анастас Янков.  

2. Разрешава на „МБАЛ Девин“ ЕАД, гр. Девин 

сключване на договор с НЗОК за болнична помощ с един 

специалист по „Анестезиология и интензивно лечение“ на 

основен трудов договор – д-р Нина Берберова и двама 

лекари на допълнителен трудов договор – д-р Борислав 

Нечев и д-р Ангел Каръшев. 

3. Разрешава на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца 

сключване на договор за изпълнение на клинични 

процедури № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и 

интензивни грижи с механична вентилация и/или 

парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение, 

мониторинг и интензивни грижи без механична 

вентилация и/или парентерално хранене“. 

4. Разрешава на МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ ООД, гр. 

Пещера сключването на договор с трима специалисти по 



 

„Анестезиология и интензивно лечение“ на основен 

трудов договор и четирима лекари със специалност по 

„Анестезиология и интензивно лечение“ на допълнителен 

трудов договор. 

5. Разрешава сключването на договор с МБАЛ „д-р П. 

Стоянов“ АД, гр. Ловеч за изпълнение на клинични 

пътеки №№ 54, 56, 58, 60, 64.1, 64.2 и 67 с НЗОК за 

болнична помощ, като д-р Иван Цвятков Иванов ще 

извършва електромиографии на граждански договор.  

6. На МБАЛББ „Света София“ ЕАД, гр. София разрешава 

сключването на договор с НЗОК за болнична помощ по 

клинични процедури №№ 3 и 4 с четирима специалисти 

по „Анестезиология и интензивно лечение“ на основен 

трудов договор и трима със специалност по профила на 

съответната структура. 

7. Разрешава сключването на договор с Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение и спешна 

медицина „Н. И. Пирогов” (УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”) 

ЕАД, гр. София за оказване на болнична медицинска 

помощ по клинични пътеки с №№ 29; 31; 32; 33; 36; 37; 

38; 40.2; 41.2; 68; 84 и 87.2 – за лица под 18 г., както и по 

отношение на клинични пътеки с №№ 34; 35; 48; 49; 77 и 

111. 

8. Възлага на управителя на НЗОК да извърши проверка 

на място в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. 

Казанлък за наличие на съответствие с общите и 

специални условия за сключване на договор за 

изпълнение на клинични процедури № 3 „Интензивно 

лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична 

вентилация и/или парентерално хранене“ и № 4 

„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи 

без механична вентилация и/или парентерално хранене“. 

9. Възлага на управителя на НЗОК чрез директорите на 

РЗОК - Силистра, РЗОК - Смолян, РЗОК – Враца, РЗОК – 

Пазарджик, РЗОК – Ловечи РЗОК – София град по 

изключение да сключи договор с „МБАЛ Дулово“ ЕООД, 

гр. Дулово; „МБАЛ Девин“ ЕАД, гр. Девин; МБАЛ 

„Христо Ботев“ АД, гр. Враца; МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ 

ООД, гр. Пещера; МБАЛ „д-р П. Стоянов“ АД, гр. Ловеч; 

МБАЛББ „Света София“ ЕАД, гр. София; и УМБАЛСМ 

„Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София за оказване на болнична 

медицинска помощ, с оглед необходимостта от 

осигуряване на достъпност и своевременност на 

болничната помощ за населението в съответните области. 



 

 

5. № РД-НС-04-21/11.03.2019 г. 

1. Утвърждава индикативна стойност за дейностите по 

Приложение 1 от Правилата, разпределена по месеци на 

разходите за „Диализен център - Виртус Медикал“ ЕООД, 

гр. Варна, както следва: 

Апр

ил 
201

9 г. 

Май 

2019 
г. 

Юни 

2019 
г. 

Юли 

2019 
г. 

Авгу

ст 
2019 

г. 

Септ

емвр
и 

2019 

г. 

Окто

мври 
2019 

г. 

Ное

мври 
2019 

г. 

Деке

мвр
и 

2019 

г. 

Общ

о 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

40 
000 

360 
000 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на 

директора на РЗОК – Варна месечните стойности, 

съгласно т. 1 от настоящото решение, да се отразят в 

сключения договор с „Диализен център - Виртус 

Медикал“ ЕООД, гр. Варна. 

 


