ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
20 ЮНИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема очакван годишен разход за здравноосигурителни
плащания за болнична медицинска помощ (БМП) за 2017 г.
в максимален общ размер от 1 676 млн. лв., в който е
включен допустимия преразход на средствата до 3 % по
реда на чл. 333 от Национален рамков договор за
медицинските дейности за 2017 г.
2. Приема, в приложение 1 към настоящото решение,
правила за промяна на правилата, приети с решение № РДНС-04-29 от 27.03.2017 г.
3. Приема, в приложение 2 към настоящото решение,
месечни и индикативни стойности на РЗОК и изпълнители
на БМП за периода на дейност м.юни – м.ноември 2017 г.
4. Отменя т. 3 от решение №РД-НС-04-36 от 11.04.2017 г.

1.
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5. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК сключването на анекси към
договорите с изпълнителите на БМП за определените по т.
3 от настоящото решение стойности за дейностите по
приложения 2 и 3 от Правилата, както и за промяна на
текстовете във връзка с т. 4 от настоящото решение.
6. Възлага на управителя на НЗОК да докладва ежемесечно
за изпълнение на разходите за болнична медицинска
помощ по видове дейности, на ниво лечебни заведения в
съответствие с параметрите по т. 3 от настоящото решение.
7. Въвеждат се индикативни стойности за наблюдение на
месечните разходи по приложение 1, за медицински
изделия, прилагани в болничната медицинска помощ и
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти
за лечение на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги.
8. В рамките на едно тримесечие лечебните заведения не
могат да превишават определените стойности на месечна и
тримесечна база, но ако реализират икономии същите
могат да се прехвърлят за следващ месец от тримесечието.

1. Приема за информация отчета за изпълнението към
31.05.2017 г. на плана на плащанията през 2017 г. по реда
на Правилата за координация на системите за социална
сигурност на ЕС и за общата стойност на постъпилите и
неприключени към 31.05.2017 г. искове от други държави.
2. Определя в двустранната среща на ръководствата на
органите за връзка на България и Германия, по отношение
на обезщетенията в натура по реда на европейските
регламенти за координация на системите за социална
сигурност, да участват следните членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
2.1. Кирил Ананиев
2.2. Боян Бойчев
3. Възлага на управителя на НЗОК да съгласува с
германската делегация, организирането на двустранната
среща по т. 2 на 12 септември 2017 г., в гр.София,
България.
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4. Определя в двустранната среща на ръководствата на
органите за връзка на България и Австрия, по отношение
на обезщетенията в натура по реда на европейските
регламенти за координация на системите за социална
сигурност, да участват следните членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
4.1. Кирил Ананиев
4.2. проф. д-р Красимир Гигов
5. Възлага на управителя на НЗОК да съгласува с
австрийската делегация, организирането на двустранната
среща по т. 4 на 10 октомври 2017 г., в гр.София, България.
6. Възлага на управителя на НЗОК да представи анализ на
базата на който да се дефинират механизми и начини за
проверка на реализираната дейност в чужбина – да се
направи статистическо обобщение на информацията
относно динамиката на държави, клиники, заболявания,
лекари, предоставили помощта, за да се определят
направленията с най-голям ръст на средства. На
следващото заседание на Надзорния съвет да се
предоставят данните и механизмите за проверка на
разходите.
7.Възлага на управителя на НЗОК да представи
информация за издадените формуляри S2, Е 126 и колко са
просрочените плащания над 18 месеца към чужди
здравноосигурителни фондове.
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1. Приема в Раздел Б – стойност, която НЗОК заплаща за
медицински изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ – Група 13 „Устройство за механично подпомагане
на циркулацията (изкуствено сърце)“ НЗОК да заплаща на
100 % медицинските изделия, посочени в Приложение 1,
което е неразделна част от настоящото решение.
2. НЗОК поема заплащането годишно на 10 случая, като за
2017 г. НЗОК поема заплащането на 6 случая за
медицински изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ от Група 13 „Устройство за механично подпомагане
на циркулацията (изкуствено сърце)“.
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1. Възлага на управителя на НЗОК да организира
разработване
на
бъдещи
функционалности
към
Персонализираната информационна система на НЗОК
(ПИС), свързани с интеграция на ПИС със счетоводната
система на НЗОК Bankdoc – обмен на информация,
свързана с постъпилата през ПИС финансово-отчетна
информация (електронни фактури); интеграция с портала
на НЗОК за подаване на листата на планов прием; промени
в аутентификацията за достъп до ПИС; обновяване на
регистри от ИИС; реализиране на мапинг на служебните
РЗИ номера за отчитане с РЗИ номера по регистрация, при
условията на представената от фирма ТехноЛогика ЕАД
оферта с квх. № 18-00-415/12.06.2017 г. в ЦУ на НЗОК.
2. Да се промени функционалността на ежедневните отчети
и същите да могат да послужат на НЗОК в края на всяка
седмица, за да се прави съпоставка на оценката на
отчетената и извършена дейност от лечебните заведения за
болнична медицинска помощ.

