ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
29 ЮНИ 2016 г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

1.

№ РД-НС-04-78/29.06.16 г.

2.

№ РД-НС-04-79/29.06.16 г.

3.

№ РД-НС-04-80/29.06.16 г.

4.

№ РД-НС-04-81/29.06.16 г.

5.

№ РД-НС-04-82/29.06.16 г.

РЕШЕНИЕ
1. Отлага за следващо заседание разглеждането на
отчетените по реда на чл. 13, ал. 1, т. 8 от „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 г.“, приети с решение № РД-НС-0434/27.04.2016 г. (Правилата), дейности в БМП, за месец на
дейност май 2016 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи
промяна на Правилата по отношение определянето на
стойностите на дейностите по реда на чл. 13, ал. 1, т. 8 от
Правилата.
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
НС на НЗОК по чл.54, ал.9 от ЗЗО за трето тримесечие на
2016 г. по РЗОК с направените корекции в стойностите за
МДД в хода на заседанието.
1. Приема месечно разпределение на бюджета на НЗОК
за 2016 г., съгласно приложение към настоящото решение.
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.
3. Възлага на Управителя на НЗОК да предложи
месечното разпределение по бюджета на НЗОК за 2016 г.
съгласно одобреното очаквано изпълнение от Надзорния
съвет на НЗОК на заседание проведено на 21.06.2016 г.
1. Приема „Методика за изменение и допълнение на
Методика за определяне на месечно заплащане за работа в
населените места – център на практики с неблагоприятни
условия на работа на изпълнителите на първична
извънболнична медицинска помощ“, приета с Решение на
НС на НЗОК № РД–НС–04–32/27.04.2016 г.
2. Приема „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 01.07.2016 г.
1. Приема за сведение предоставената информация за
текущото изпълнение на здравноосигурителните плащания
за дентална помощ към 30 юни 2016 г. и очакваното
изпълнение към 31.12.2016 г., във връзка с прилагането на
чл.120, ал.3 от НРД за дентални дейности за 2016 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да информира БЗС за
текущото изпълнение на здравноосигурителните плащания
за дентална помощ към 30 юни 2016 г., като приложи

6.

№ РД-НС-04-83/29.06.16 г.

7.

№ РД-НС-04-84/29.06.16 г.

8.

№ РД-НС-04-85/29.06.16 г.

финансови аргументи и да мотивира липсата на основание
за прилагане на чл.120, ал.3 от НРД за денталните дейности
за 2016г.
1. Приема направеното от директора на РЗОК
Пазарджик предложение по изключение да се разреши по
целесъобразност сключване на допълнително споразумение
с „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище за
оказване на медицинска помощ.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК Пазарджик по целесъобразност да сключи
допълнително споразумение с „МБАЛ - Уни Хоспитал“
ООД, гр. Панагюрище за оказване на медицинска помощ по
дейностите – „Медицинска онкология“, „Лъчелечение“ и
„Гръдна хирургия“.
1. Приема направеното от директора на РЗОК
Пазарджик предложение по изключение да се разреши по
целесъобразност сключване на допълнително споразумение
с МБАЛ „Пълмед“ ООД – клон МС - „Здраве“ гр.
Пазарджик за оказване на медицинска помощ.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК Пазарджик по целесъобразност да сключи
допълнително споразумение с МБАЛ „Пълмед“ ООД – клон
МС - „Здраве“ гр. Пазарджик за оказване на медицинска
помощ.
1. Приема направеното от директора на РЗОК Пловдив
предложение по изключение да се разреши по
целесъобразност сключване на договор/допълнително
споразумение с УМБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив за
оказване на медицинска помощ.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК
Пловдив
по целесъобразност
да
сключи
договор/допълнително споразумение с УМБАЛ „Пълмед“
ООД, гр. Пловдив за оказване на медицинска помощ.

