ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
15 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

№

1.

2.

3.

4.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-11/15.02.2019 г.

Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК в срок до 12.00 часа на 18 февруари
2019 г. да представят информация за преразпределението
на неразпределените определени на РЗОК стойности за
болнична медицинска помощ за 2019 г. (за месеците март
– декември 2019 г. по Приложение 2 от Правилата по чл.
4). За всеки изпълнител на болнична медицинска помощ
преразпределението следва да се извърши на база на
посочените принципи отразени в чл. 8, ал. 7 от Правилата
по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., приети
с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-047/04.02.2019 г., като допълнително следва да се имат
предвид и заявените от лечебните заведения за болнична
медицинска помощ средства за отчетена и извършена
дейност в резултат на обявената грипна епидемия.

№ РД-НС-04-12/15.02.2019 г.

Приема приложените към това решение Правила за
изменение на „Правила за условията и реда за прилагане
на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.“,
приети от Надзорния съвет на НЗОК с решение № РДНС-04-7 от 04.02.2019 г.

№ РД-НС-04-13/15.02.2019 г.

№ РД-НС-04-14/15.02.2019 г.

1. Приема изменение на решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-4/21.01.2019 г. за увеличение на
стойностите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,
гр.Смолян за м. февруари 2019 г., месец на дейност
януари 2019 г. с 400 000 лв.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Смолян месечни стойности,
съгласно т. 1 от настоящото решение да се отразят в
сключения договор с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,
гр.Смолян.
1. Приема в Списъка на заболяванията, за чието домашно
лечение на територията на страната НЗОК заплаща
напълно или частично лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели
да бъде включена диагнозата „Спинална мускулна
атрофия“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия за изпълнението на т. 1 от
настоящото решение.

