ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ЯНУАРИ 2019 Г.

№
1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ
№ РД-НС-04-1/21.01.2019 г.

№ РД-НС-04-2/21.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ
Приема за информация отчета за изпълнението към
31.12.2018 г. на показателите по бюджета на НЗОК.
1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение,
Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за
всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с
изпълнителите на извънболнична първична и на
извънболнична специализирана медицинска помощ на
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на назначаваните медикодиагностични дейности за 2019 г.
2. Утвърждава, в приложение 2 към настоящото решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните
дейности от изпълнителите на първична извънболнична
медицинска помощ и специализирана извънболнична
медицинска помощ за първо тримесечие на 2019 г. по
РЗОК.

3.

№ РД-НС-04-3/21.01.2019 г.

Приема в приложение към настоящото решение
изменения и допълнения на „Методика за определяне на
месечното заплащане за работа в населени места с
регистрирани в РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на
работа на изпълнители на първична извънболнична
медицинска помощ“, приета с решение № РД-НС-0426/03.05.2018 г.
1. Утвърждава месечни стойности за дейностите в
болнична медицинска помощ (БМП) и индикативни
стойности за медицински изделия и лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги, за РЗОК и изпълнители на
БМП за периода на заплащане м. януари и м. февруари
2019 г., в приложение към настоящото решение.

4.

№ РД-НС-04-4/21.01.2019 г.

2. Определените стойности по т. 1 за м. януари, лечебните
заведения за болнична медицинска помощ могат да ги
надвишат, като ползват до 5% от стойностите,
определени за м. февруари 2019 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК утвърдените стойности, съгласно т.
1 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. 1 от настоящото решение.

1. Приема, в приложение към настоящото решение,
месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2019 г.
5.

6.

№ РД-НС-04-5/21.01.2019 г.

№ РД-НС-04-6/21.01.2019 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2019 г., съгласно настоящото
решение.
1. Разрешава сключване на допълнително споразумение
към договор № РД-14-3/18.01.2016 г. с предмет:
„Предоставяне на услуги по извършване на физическа
охрана, контрол на достъпа и поддържане на изградените
електронни системи за сигурност в обектите на НЗОК”, с
което срока на договора се удължава до сключване на
договори за възлагане на обществена поръчка за
предоставяне на услуги по извършване на физическа
охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за
обектите на НЗОК.
2. Възлага на управителя на НЗОК
допълнителното споразумение по т. 1.

да

сключи

