ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Да се освободят средства в размер на 25 105,1 хил. лв.
от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат здравноосигурителни
плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с
правилата за координация на системите за социална
сигурност:
Показатели по бюджета на НЗОК за 2020 г.

25 105 100

РАЗХОДИ
Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Други здравноосигурителни плащания
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за
1.1.3.8.1.
координация на системите за социална сигурност
№ по ред Намаление
1.
РАЗХОДИ

25 105 100
25 105 100
25 105 100
25 105 100

1.
1.1.
1.1.3.
1.1.3.8.

1.

№ РД-НС-04-153/21.12.2020 г.

в лева

№ по ред Увеличение

1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

25 105 100
25 105 100
25 105 100
25 105 100

2. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализиран годишен план и месечно разпределение на
бюджета на НЗОК за 2020 г., във връзка с настоящото
решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2020 г., съгласно настоящото
решение.

№ РД-НС-04-154/21.12.2020 г.
2.

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.
ноември 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 Националния
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 стойности по т. 1 от
настоящото решение, да се отразят в Приложение 2 към
сключените индивидуални договори на изпълнителите на
БМП в месец декември 2020 г.

