ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
23 ОКТОМВРИ 2019 Г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Одобрява проект на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2020 година след становище
на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3 от
Закона за здравното осигуряване с направените в хода на
заседанието корекции.

1.

2.

№ РД-НС-04-96/23.10.2019 г.

№ РД-НС-04-97/23.10.2019 г.

2.
Възлага
на
управителя
на
Националната
здравноосигурителна каса на основание чл. 19, ал. 7, т. 5
от Закона за здравното осигуряване да внесе чрез
министъра на здравеопазването в Министерския съвет
одобрения по т. 1 проект на Закон за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2020 година.
Възлага на управителя на НЗОК да организира
разработване на бъдещи функционалности към ПИС на
НЗОК свързани с реализиране на:
1.
Интеграция на ПИС с портала на НЗОК за
проверка за извършени дейности на ЗОЛ по видове
дейности;
2.
Разработка на нова нотификация за
настъпила промяна по вид дейност чрез електронна
поща или смс;
3.
УЕБ услуга за проверка за извършени
дейности на ЗОЛ по видове дейности предназначена
за
система
по
проект
2016-BG-IA-0031
„Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“.
Функционалностите да се разработят при условията на
представената от фирма „ТехноЛогика“ ЕАД оферта с
квх. № 18-00-777/20.09.2019 г. в ЦУ на НЗОК.

3.

№ РД-НС-04-98/23.10.2019 г.

1. Утвърждава коригирани стойности за дейностите за
болнична медицинска помощ по приложение 2 от
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019
г. за РЗОК – Монтана по сключения договор на МБАЛ
„Сити Клиник – Св. Георги“ ЕООД за месеци на
заплащане октомври, ноември и декември 2019 г., в
размер на 310 737.20 лв. за сметка на реализираната
икономия на средства към 30.09.2019 г. по договора на
МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК – Монтана да разпредели утвърдените
стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение, в
допълнение към месечните стойности на МБАЛ „Сити
Клиник – Св. Георги“ ЕООД, които да се отразят в
Приложение 2 в договора на лечебното заведение.

4.

№ РД-НС-04-99/23.10.2019 г.

1. Разрешава на д-р Лазарин Стефанов Няголов, д-р
Николай Нанков Попов и д-р Живко Генчев Чобанов,

притежаващи специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“, да оказват болнична медицинска помощ на
допълнителен трудов договор (на по ½ длъжност) в
МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, гр. Карлово.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК - Пловдив по изключение да бъдат вписани в
приложение № 1 към индивидуалния договор на
лечебното заведение д-р Лазарин Стефанов Няголов, д-р
Николай Нанков Попов и д-р Живко Генчев Чобанов (за
оказване на медицинска помощ по КП № 1, 2, 3, 4.1, 4.2,
5, 16, 27, 29, 33, 36, 37, 41.2, 50, 52, 99, 104, 160, 162, 163,
164, 165, 166, 208 и 999) с оглед необходимостта от
осигуряване на достъпност и своевременност на
болничната помощ на територията на община Карлово.
5.

6.

7.

№ РД-НС-04-100/23.10.2019 г.

№ РД-НС-04-101/23.10.2019 г.

№ РД-НС-04-102/23.10.2019 г.

Отменя свое решение № РД-НС-04-87 от 24.09.2019 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., изменени с решение № РД-НС04-12 от 15.02.2019 г., изменени и допълнени с решение
№ РД-НС-04-17 от 11.03.2019 г.
1. Утвърждава допълнителни стойности на РЗОК по
месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ
за закупуване на дейности от Приложение 2 на Правилата
по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. за
периода на заплащане м. октомври – м. декември 2019 г.,
в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК утвърдените допълнителни месечни
стойности от настоящото решение да се отразят в
сключените договори с изпълнителите на болнична
медицинска помощ.

