ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-92/24.09.2020 г.

№ РД-НС-04-93/24.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ
Утвърждава в приложение към настоящото решение
по РЗОК, стойности за изпълнители на първична
извънболнична медицинска помощ, специализирана
извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична
дейност и дентална помощ, за заплащане през месец
септември 2020 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец август 2020 г., съгласно реда на „Методика за
определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и
на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка“, приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от
06.04.2020 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022
г. и договор № РД-НС-01-3-1 от 06.04.2020 г. за
изменение и допълнение на НРД за дентални дейности
между НЗОК и БЗС за 2020-2022 г.
1. Утвърждава в приложение към настоящото решение по
РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ
(БМП), стойности за заплащане през месец септември
2020 г., за работа при неблагоприятни условия през месец
август 2020 г., съгласно реда на „Методика за определяне
на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и
на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка“, приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от
06.04.2020 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022
г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 от настоящото
решение стойности, да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП и заплащането да се извърши през месец септември
2020 г.

3.

№ РД-НС-04-94/24.09.2020 г.

1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение
по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП),
увеличение на средствата за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка за м.
юни и м. юли 2020 г., съгласно т. 7.15 от „Методика за
определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и
на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка", приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от

06.04.2020 г. за изменение и допълнение на Национален
рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и
БЛС за 2020 - 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 от настоящото
решение стойности, да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП в месеца на заплащането им.
1. Приема за информация очакваното изпълнение през м.
09.2020 г. на договорените обеми съгласно чл. чл. 174а,
175а, 176а и 338а от Националния рамков договор (НРД)
за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.

4.

№ РД-НС-04-95/24.09.2020 г.

2. Приема за информация очакваното изпълнение към
30.09.2020 г. на здравноосигурителните плащания за
медицинска помощ, съгласно чл. 177 и чл. 341 от НРД за
медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
3. Приема за информация очакваното изпълнение през м.
09.2020 г. на договорените обеми съгласно чл. 105а от
НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г.
4. Приема за информация очакваното изпълнение към
30.09.2020 г. на здравноосигурителните плащания за
дентална помощ, съгласно чл. 121, ал. 2, т. 3 от НРД за
денталните дейности за 2020 - 2022 г.
1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение,
по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска
помощ (БМП) стойности за заплащане през месеците
октомври, ноември и декември 2020 г.

5.

№ РД-НС-04-96/24.09.2020 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК утвърдените по т. 1 от настоящото
решение стойности да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП.
1. Разрешава МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр.
Габрово да сключи Допълнително споразумение на
основание чл. 362а, ал. 1, създаден с § 11 от Договор №
РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение
на Национален рамков договор за медицинските дейности
между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.

6.

№ РД-НС-04-97/24.09.2020 г.

2. При прилагане на „Методика за определяне на размера
на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка“,
приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020
г. за изменение и допълнение на НРД за медицински
дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
(Методиката) средномесечната стойност за дейността на
МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Габрово за 2020 г.
по т. 7.2 от Методиката да е в размер на 63 606 лв. като

базова за определяне на суми за заплащане за работа при
неблагоприятни условия за времето след сключване на
допълнителното споразумение по т. 1 от настоящото
решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на
РЗОК – Габрово да информира МБАЛ „Свети Иван
Рилски“ ЕООД, гр. Габрово за настоящото решение.
Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
действия, относно придобиване на сграда за нуждите на
РЗОК - Кърджали - недвижим имот, собственост на
община Кърджали, находящ се в гр.Кърджали, бул.
„Тракия“ № 19, етаж 4, с подробно описание в т. II, т. 4 от
Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020г., приета с Решение №
52/13.02.2020 г. към Протокол № 6 от проведено на
13.02.2020 г. заседание на Общински съвет – Кърджали,
както следва:

7.

8.

№ РД-НС-04-98/24.09.2020 г.

№ РД-НС-04-99/24.09.2020 г.

Четвърти етаж от пететажната сграда с полупризем,
разположена в застроен УПИ XIV – 94, кв. 54 по ПУП на
гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 19, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 40909.108.269 по Кадастралната
карта на гр. Кърджали, със застроена площ 1932,64 кв.м.,
в т.ч. общи части: 3 броя стълбищни клетки и 2 броя
асансьорни клетки, включващ шест броя функционално
свързани
сектора
с
идентификатори:
40909.108.269.14;40909.108.269.2.4.; 40909.108.269.3.3.;
40909.108.269.4.3.; 40909.108.269.5.3.; 40909.108.269.6.4. с
начин на трайно ползване: за здравни и социални услуги
по Кадастралната карта на гр.Кърджали, ведно с 15,732%
идеални части от общите части на сградата и от правото
на строеж, актуван с Акт за общинска частна собственост
№ 4573 от 23.03.2016 г., вписан в Служба по вписванията
– Кърджали с Дв.вх. № 1437 от 26.04.2016 г., парт. 12216,
12217, Акт № 88, том 5, дело 925.
1. Разрешава откриването и провеждането на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, внедряване и имплементация на лицензионно
решение за предотвратяване на DDoS атаки за защита на
мрежовата и комуникационна инфраструктура на ЦУ на
НЗОК и 28 РЗОК и поддръжка на изграденото
лицензионно решение“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор
с определения изпълнител.

