ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
04 ЯНУАРИ 2017 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-1/04.01.2017 г.

1. Одобрява месец януари от първоначалното месечно
разпределение на бюджета на НЗОК по Закона за бюджета
на НЗОК за 2017 година в размер на 344 806 670 лева, в
които са включени отложените плащания по решение № РДНС-04-179 от 21.12.2016 г., съгласно Приложение, което е
неразделна част от настоящото Решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК за заседанието на
Надзорния съвет на 11 януари 2017 г. да внесе предложение
за месечно разпределение на бюджета на НЗОК до 31 март
2017 г. и по Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.

2.

№ РД-НС-04-2/04.01.2017 г.

Съобразно изискванията на Наредба № 10 от 2009 г. и
невъзможността на Надзорния съвет да вземе решение
единствено по целесъобразност, възлага на управителя на
НЗОК да покани ПРУ за нови разговори относно
медикаментите, отразени в т. ІІ от докладна записка вх. №
НС-01-00-1/03.01.2017 г.
1. Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗБНЗОК за 2016 година
директорите на РЗОК да представят на Надзорния съвет на
НЗОК:
1.1. Отчет по месеци за 2016 година за средствата от
неизпълнение на месечните стойности, които са оставали
за закупуване на допълнителни дейности в съответната
РЗОК. Да се посочат допълнителните дейности и
конкретните лечебни заведения за болнична помощ, за
които са разходвани.

3.

№ РД-НС-04-3/04.01.2017 г.

1.2. Отчет за планираните, разпределените и изпълнените
обеми дейности в болничната медицинска помощ по
специалности, по отделните КП, КПр и АПр, за всяко от
лечебните заведения за болнична помощ в района,
отнесено към средното за района изпълнение.
1.3. Информацията по т.1.1 и 1.2 да се подготви в срок до
15 януари 2017 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да обобщи и представи
на Надзорен съвет на НЗОК анализа на национално ниво в
срок до 20 януари 2017 г., с причините за увеличението на
разходите и изпълнението на обемите, съгласно приложение
1, неразделна част от настоящото решение.

