ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ЯНУАРИ 2016 Г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава месечни стойности на изпълнителите на
болнична медицинска помощ по сключените им договори за
дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Правила за условията и
реда за определяне и изменение на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2 за
използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 1 ред 1.4 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2015 година", за м. март 2016 г., равни на
утвърдените месечни стойности с решение № РД-НС-04118/18.12.2015 г., за тримесечния период м.декември 2015 г.
– м.февруари 2016 г. в размер от 106 769 хил. лв., съгласно
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото
Решение.

1.

№ РД-НС-04-2/21.01.16 г.

2. Одобрява прогнозно месечно разпределение на бюджета
на НЗОК по Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година,
съгласно Приложение № 2, в което е предвидено заплащане
на дейностите в болничната медицинска помощ,
медицински изделия прилагани в болничната медицинска
помощ и лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания в условията на болничната медицинска помощ
за 11 месеца (до подписване на НРД за 2016 година).
3. Възлага на управителя на НЗОК във връзка с процеса по
договаряне на Националните рамкови договори за 2016 г. за
медицински и дентални дейности с Българския лекарски
съюз и Българския зъболекарски съюз да бъде изпратена на
съсловните организации, представената пред Надзорния
съвет информация, както следва:
3.1. Информация за отчетени и заплатени през 2015
година сравнени с 2014 година обеми и стойности на
медицинските и дентални дейности по Наредба № 40/2004 г.
3.2. Справка за отчетени обеми и стойности за периода
01.12.2014 г. – 31.03.2015 г. за ПИМП, СИМП, МДД,
дентална
помощ,
клинични
пътеки,
клинични
процедури/процедури и високо-специализирани медицински
дейности.
3.3. Справка за прогнозни обеми и стойности за ПИМП,
СИМП, МДД, дентална помощ за периода на дейност
01.04.2016 г. – 30.11.2016 г.

1. Приема разпределението на кредитите между елементите
на Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК,
за придобиване на нефинансови активи за 2016г. както
следва:
в лева
№ по
ред

Наименование, параграфи и подпараграфи
Всичко за НЗОК

2.

№ РД-НС-04-3/21.01.16 г.

1 § 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни
материални активи"
2 § 52-00 "Придобиване на дълготрайни
материални активи"
2.1 §§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"
2.2 §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения"
2.3 §§ 52-04 "Придобиване на транспортни
средства"
3 § 53-00 "Придобиване на нематериални
дълготрайни активи"
3.1 §§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти"

Годишен
план
2016г.
7 000 000
2 078 970
1 821 430
300 000
641 430
880 000
3 099 600
3 099 600

2. Одобрява в приложение 1 към настоящото Решение
списък на обектите и позициите по параграфи и
подпараграфи от т. 1 в инвестиционната програма на НЗОК
за 2016 година.
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава
вътрешни компенсирани промени до 50 000 (петдесет
хиляди) лева в параграфите и между тях, в рамките на
утвърдените средства за придобиване на нефинансови
активи в чл. 1, ал. 2, т. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за
2016 година.

3.

№ РД-НС-04-4/21.01.16 г.

1. Разрешава откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изработване и периодична
доставка на здравноосигурителни книжки до 28 РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с
класирания на първо място участник за срок от 3 години.
1. Одобрява извършването на разходи в размер до 40 000.00
лв. с ДДС за закупуване и монтиране на нова асансьорна
уредба в сградата на РЗОК – Плевен.

4.

№ РД-НС-04-5/21.01.16 г.

2. Разходите по т. 1 да се заложат в Инвестиционната
програма на НЗОК за 2016 г. и да се заплатят чрез нея.
3. Възлага на управителя на НЗОК да упълномощи
директора на РЗОК – Плевен да проведе процедура за
възлагане на обществена поръчка за закупуване и монтиране
на нова асансьорна уредба в сградата на РЗОК – Плевен и да
сключи договор с избрания изпълнител.

5.

№ РД-НС-04-6/21.01.16 г.

1. Възлага на управителя на НЗОК да организира среща с
германската делегация за договаряне на план за плащанията
на НЗОК през 2016 г. по германските искове, която да се
проведе на 16 февруари 2016 г. от 10.00 часа в заседателната
зала на ЦУ на НЗОК.
2. Възлага на управителя на НЗОК да подготви позицията на
НЗОК за срещата по т. 1.

6.

№ РД-НС-04-7/21.01.16 г.

1. За осъществяване на процесуалното представителство по
посоченото дел0, да упълномощи гл. юрисконсулт Сабина
Вълчинова Вълчинова – Карапетрова и гл. юрисконсулт
Радмила Ботьова Кронева – служители в дирекция „Правни
дейности“ в ЦУ на НЗОК.
2. Председателят на надзорния съвет на НЗОК да подпише
за всеки от служителите по т. 1 пълномощни за
осъществяване на процесуално представителство до
приключване на делото във всички съдебни инстанции.

7.

№ РД-НС-04-8/21.01.16 г.

1. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
контролните органи на СЗОК да извършат проверка на
отчетената в ежедневните отчети дейност отхвърлена
поради основание за незаплащане установено в чл. 21, ал. 7
от ПМС № 57/2015 г. през бюджетната 2015 година за
установяване на стойността на дейността по нуклеарномедицинска диагностика (РЕТ/СТ и SPECT/CT) на УМБАЛ
„Александровска“ ЕАД, гр. София в срок до 27 януари 2016
година.
2. Установените стойности на дейностите по т. 1 да бъдат
заплатени след информиране на членовете на Надзорния
съвет за точната сума.

8.

№ РД-НС-04-9/21.01.16 г.

1. Възлага на управителя на НЗОК да проведе допълнително
договаряне на отстъпки за обезпечаване на лечението на
пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания
с лекарствените продукти със следните международни
непатентни наименования: Cyclophosphamide, Mitomycin,
Ifosfamid както и Antithrombin III за лечение на рядко
заболяване.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи
договори/допълнителни споразумения за отстъпка по чл. 21,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 от 24.03.2009 г. относно
посочените лекарствени продукти.

9.

№ РД-НС-04-10/21.01.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да изрази становище
пред НСЦРЛП по реда на чл. 32 от НАРЕДБА за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти за преразглеждане на нивото на
реимбурсация на биологичните лекарствени продукти за
лечение на Системен лупус еритематодес, включено в
утвърден от министъра на здравеопазването със заповед №
РД-01-277/27.11.2015 г. „Списък на редките заболявания,
установени в Република България“ от 75 % на 100 %.

