ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
26 ЮЛИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема предложения проект на съвместни Указания
между НЗОК и БЛС.

1.

2.

№ РД-НС-04-88/26.07.2017 г.

№ РД-НС-04-89/26.07.2017 г

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет и вр.и.д.
управителя на НЗОК да проведат разговори с
ръководството на Български лекарски съюз с оглед
подписване на Договор за изменение и допълнение на
Национален рамков договор за медицинските дейности за
2017 г. по отношение използването на личната карта като
идентификатор във връзка с решение на ВАС за отмяна на
пръстовия автентификатор.
1. Одобрява предложения проект на съдебна спогодба от
„Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД за решаване
на съдебен спор по гр. д. № 9341/2014 г. по описа на СГС,
I-во ГО, 9-ти състав.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи съдебната
спогодба по т. 1 и да я внесе за одобрение от съда.
1. Приема за информация представеното текущо
изпълнение към 30.06.2017 г. на бюджета на НЗОК и
очаквано изпълнение към 31.12.2017 г.

3.

№ РД-НС-04-90/26.07.2017 г

2. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2017 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2017 г., съгласно настоящото
решение.

4.

№ РД-НС-04-91/26.07.2017 г

. Приема, промени на решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г. на месечни и
индикативни стойности на РЗОК за периода на дейност м.
юли – м. септември 2017 г., като увеличава средствата за
дейностите по Приложение 2 и 3 от Правилата на РЗОК
Плевен с 272 774 лв. на месец за сметка на неусвоените
средства от РЗОК Ловеч и утвърждава индикативни
стойности за дейностите по Приложение 1 от Правилата на
РЗОК Добрич за ДЦ „Диалхелп“ ЕООД, както следва:
Разпределение на индикативни стойности в лв.
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2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК при сключването на анекси към
договорите с изпълнителите на болнична медицинска
помощ да отразят в Приложение № 2 на индивидуалните
договори с изпълнителите на болнична медицинска помощ
стойностите за дейностите по приложения 2 и 3 от
Правилата от настоящото решение.

