ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ЯНУАРИ 2021 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема, в приложение към настоящото решение,
месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2021 г.

1.

2.

№ РД-НС-04-6/21.01.2021 г.

№ РД-НС-04-7/21.01.2021 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2021 г., съгласно т. 1 от
настоящото решение.
1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение,
Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за
всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с
изпълнителите на извънболнична първична и на
извънболнична специализирана медицинска помощ на
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на назначаваните медикодиагностични дейности за 2021 г.
2. Утвърждава, в приложение 2 към настоящото решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните
дейности от изпълнителите на първична извънболнична
медицинска помощ и специализирана извънболнична
медицинска помощ за първо тримесечие на 2021 г., по
РЗОК.
1. Приема приложените към това решение „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 2021 г.“

3.

№ РД-НС-04-8/21.01.2021 г.

2. Утвърждава общи стойности на РЗОК за 2021 г.,
разпределени по месеци, за дейностите в болничната
медицинска помощ (БМП), за медицински изделия и за
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги, в т.ч. и
стойности за дейностите в БМП за периода на заплащане
м. февруари - м. декември 2021 г. и стойности за
медицински изделия и за лекарствени продукти, които
НЗОК заплаща извън стойността на оказаните
медицински услуги, за периода на заплащане м. март - м.
декември 2021 г., в приложение към настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да предложат разпределение на
утвърдените им по т. 2 стойности за дейностите в БМП за
периода на заплащане м. февруари - м. декември 2021 г. и
стойности за медицински изделия и за лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги, за периода на заплащане м.
март - м. декември 2021 г., по изпълнители на БМП и по
месеци, съгласно сключените договори за 2021 г.

4.

№ РД-НС-04-9/21.01.2021 г.

1. Утвърждава годишни общи стойности на РЗОК и
изпълнители на болнична медицинска помощ, в
приложение 1 и приложение 2 към настоящото решение,
за средствата за всеки календарен месец през 2021 г. за
заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на
наетия в лечебните заведения медицински персонал,
определен с чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми
директорите на РЗОК за утвърдените им по т. 1 стойности
на сумите за допълнителни възнаграждения за
медицинския персонал, определен съгласно Правилата по
чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК 2021 г., за
изпълнителите на болнична медицинска помощ,
сключили договор за 2021 г.
1. Приема План на плащанията на НЗОК през 2021 г. по
реда на Правилата за координация на системите за
социална сигурност, в приложение към настоящото
решение.

5.

6.

№ РД-НС-04-10/21.01.2021 г.

№ РД-НС-04-11/21.01.2021 г.

2. Приетият по т. 1 План да е основание при формиране
на позицията на представителите на НЗОК при
двустранни срещи през 2021 г. с представители на други
държави по отношение разплащанията по искове за
възстановяване на разходи по реда на Правилата за
координация на системите за системите за социална
сигурност.
Приема, в приложение към настоящото решение,
Допълнение на „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“.
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“.

7.

№ РД-НС-04-12/21.01.2021 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.

8.

№ РД-НС-04-13/21.01.2021 г.

1. Разрешава заплащането на скъпоструващи консумативи
на стойност 51 400 лв. за финансиране на оперативното
лечение на пациент по подадени документи с вх. № 19-0125/20.01.2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия за изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.

9.

№ РД-НС-04-14/21.01.2021 г.

Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
Министъра на здравеопазването, за внасяне в
Министерски съвет, предложение за допълнение на
Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019
г. за включване на Националната здравноосигурителна
каса в списъка на административните органи, които при
изпълнение на своите функции, свързани с дейности по
системна интеграция, възлагат изпълнението на тези
дейности на „Информационно обслужване” АД.

