ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 АПРИЛ 2016 Г.
№

1.

2.

3.

4.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-31/27.04.16 г.

Приема „Методика за определяне на списък с населени
места – практики с неблагоприятни условия на работа за
изпълнителите на първична извънболнична дентална
помощ“, която е неразделна част от това решение.

№ РД-НС-04-32/27.04.16 г.

Приема Методика за определяне на месечното заплащане
за работа в населени места – център на практики с
неблагоприятни условия на работа на изпълнители на
първична извънболнична медицинска помощ и Списък на
населени места – центрове на практики с неблагоприятни
условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми,
заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП) в сила от
01.04.2016 г., които са неразделна част от това решение.

№ РД-НС-04-33/27.04.16 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности (СМД) и стойността на медико-диагностичните
дейности (МДД) по типове направления по повод
посещение на ЗОЛ, съгласно първични медицински
документи по Решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл.
54, ал. 9 от ЗЗО за второ тримесечие на 2016 г. по РЗОК.

№ РД-НС-04-34/27.04.16 г.

Приема приложените към това решение „Правила за
условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1 и ал.2 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2016 година“ , в сила от 01 април 2016 г. с
направените в хода на заседанието предложения и
допълнения.
1. Приема месечно разпределение на бюджета на НЗОК за
2016 г., съгласно приложение към настоящото решение.

5.

6.

7.

№ РД-НС-04-35/27.04.16 г.

№ РД-НС-04-36/27.04.16 г.

№ РД-НС-04-37/27.04.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2016 г., съгласно настоящото
решение.
Възлага на управителя на НЗОК през м. май 2016 г. да
проведе среща с националните консултанти относно
изискванията на НЗОК за лечение на хепатит С, гноен
хидроденит, диабет и увеит.
1.Приема проект на наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, както и на лекарствени продукти за
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето,
съгласно приложението – неразделна част от това решение.
2.Възлага на управителя на НЗОК да представи проекта по
т. 1 на министъра на здравеопазването.

1. Утвърждава предложените от директорите на РЗОК
допълнителни стойности за заплащане на изпълнители на
болнична медицинска помощ (БМП) за дейности в БМП,
съгласно приложение 1 към настоящото решение за месеци
на заплащане април и май 2016 година.

8.

№ РД-НС-04-38/27.04.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди за: МБАЛ
„Пулс“ АД - гр. Благоевград, МБАЛ МК „Свети Иван
Рилски“ ЕООД - гр. Пловдив, УМБАЛ „Сити Клиник"
ЕООД - гр. София, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – гр.
София, СБАЛ по онкология ЕАД – гр. София и МБАЛ
„Тракия" ЕООД - гр. Стара Загора на контролните органи на
съответните РЗОК да установят конкретните случаи на
лекувани пациенти с онкологични заболявания по
сключените договори за 2015 година и отчетени в
информационната система на НЗОК.
3.Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените стойности, съгласно т. 1
и установените стойности по т. 2 от това решение да бъдат
отразени в Приложение № 2 към съответните индивидуални
договори на изпълнителите на БМП за месеца на
заплащането им.

