РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 210
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 09. 06. 2010 г.
О Т Н О С Н О :
Възникнали проблеми с регулативните стандарти и
обслужването на пациентите
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ПК по Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и предвид фактическите основания в
предложение с вх. № 10ХІ – 226 от 04. 06. 2010 г. и изложените съображения в
изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Кмета на Община Пловдив да изиска от Националната здравно-осигурителна каса
официална информация за изпълнението на бюджета на касата за 2008 г. и 2009 г.
2. Кмета на Община Пловдив да изиска методиката за определяне на обемите
регулативни стандарти на касата за посочените години.
3. Кмета на Община Пловдив да поиска от Районната здравно-осигурителна каса –
Пловдив официална справка за отчетите на касата за 2008 г. и 2009 г.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и като
взе предвид високото ниво на социално напрежение в резултат на изчерпване на
регулативните стандарти, отпуснати от РЗОК – Пловдив за общинските лечебни
заведения за специализирана извънболнична помощ през 2010 г. и наложената практика
от решенията на административните съдилища да се възстановят средствата на РЗОК –
Пловдив, изразходвани от дружествата – общинска собственост, налагат необходимост
от незабавно изискване на информация за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2008 г. и
2009 г. с оглед установяване има ли пряка щета за касата от търговските дружества с
едноличен собственик Община Пловдив. Липсва яснота относно Методиката, по която е
определян и се определя обемът на регулативните стандарти за всяко едно от
дружествата.
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