ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
12 ЯНУАРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема Методика за допълнение 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“.

1.

№ РД-НС-04-1/12.01.2021 г.

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
и Председателя на Управителния съвет на БЗС
Методиката по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

2.

№ РД-НС-04-2/12.01.2021 г.

Приема „Правила за условията и реда за заплащане на
средства на изпълнителите на болнична медицинска
помощ на допълнителни трудови възнаграждения на
медицинския персонал за срока на обявена извънредна
епидемична
обстановка
поради
епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от
Закона за здравето“, ведно с Приложение № 1 и
Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото
решение.
1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за
лекарствените продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК. Механизмът влиза в сила от
01.01.2021 г.

3.

№ РД-НС-04-3/12.01.2021 г.

2. Механизмът по т. 1 е приет съобразно средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти,
определени в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр.103 от
4.12.2020 г.).
3. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, изр. последно от ЗЗО,
управителят на НЗОК следва да обнародва в „Държавен
вестник“ механизмът по т. 1.

4.

№ РД-НС-04-4/12.01.2021 г.

1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за
медицинските изделия, заплащани напълно в условията
на болничната медицинска помощ, който е неразделна
част от настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК в едномесечен срок да
представи за утвърждаване от Надзорния съвет Методика
за прилагането на Механизма по т. 1.

5.

№ РД-НС-04-5/12.01.2021

1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение,
по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП)
увеличение на средствата за м. януари 2021 г. за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка през 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 месеца на заплащането им.

