ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
03 ЮЛИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности (СМД) и стойността на медико-диагностичните
дейности (МДД) по типове направления по повод
посещение на ЗОЛ, съгласно първични медицински
документи от Приложение № 3 „Първични медицински
документи“ на НРД за медицинските дейности за 2017 г. за
трето тримесечие на 2017 г., по РЗОК.

1.

№ РД-НС-04-81/03.07.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 10 юли 2017 г.
след консултации с Български лекарски съюз да предложи
механизъм за взаимодействие на ниво РЗОК и Районни
колегии на БЛС в случай, че БЛС сигнализират НЗОК за
тенденции в хода на тримесечието за неправилно
разпределение на направленията на ниво изпълнители в
съответна РЗОК.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК да изпратят информация за
разпределението брой СМД и стойност на МДД в
съответната РЗОК и заделения резерв, съгласно Правилата
по чл. 3 от ЗБНЗОК за 2017 г.
1. Приема направените предложения в проекта на Договор
за изменение и допълнение на Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2017 г. текста на чл.
326 да стане ал. 1 и да се създадат нови ал. 2 и 3, както
следва:

2.

№ РД-НС-04-82/03.07.2017 г.

„Чл. 326 (1) Противотуморните лекарствени продукти,
осигуряващи основното лечение при злокачествени
солидни тумори и хематологични заболявания, се
прилагат по назначените схеми, като пациентите се
приемат във времеви график, който гарантира най-малък
излишък на формите за инфузия. Този график се
утвърждава от завеждащия клиниката/отделението,
където се осъществява терапията с инфузиционни
противотуморни лекарствени продукти. /съществуващ
текст/.
(2) Приготвянето на разтворите се извършва ръчно,
съгласно всички изисквания за стерилност, безопасност,
точно дозиране, системи за контрол и валидиране или чрез
използване на полуавтоматизирани или автоматизирани
системи.
(3) Приготвянето на разтворите се извършва
задължително в болничните аптеки, което подлежи на
контрол от страна на НЗОК.“

2. Възлага на управителя на НЗОК на база анализа на
изпълнението на бюджета на НЗОК към 31.12.2017 г. за
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 да предложи
решение, което да послужи за основа за водене на
преговорите с Български лекарски съюз за Национален
рамков договор за медицинските дейности за 2018 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание
на Надзорния съвет да представи методика за извършване
на анализа по т. 2.

3.

4.

5.

6.

№ РД-НС-04-83/03.07.2017 г.

№ РД-НС-04-84/03.07.2017 г.

№ РД-НС-04-85/03.07.2017 г.

№ РД-НС-04-86/03.07.2017 г.

Възлага на управителя на НЗОК в проекта на Договор за
изменение и допълнение на Национален рамков договор за
медицинските дейности за 2017 г. да включи текст свързан
с възможността за заплащане на лечебните заведения за
болнична медицинска помощ на цената на клиничната
процедура при монотерапия с лекарствен продукт, който
не е в Позитивния лекарствен списък, при задължително
представена фактура за лекарствени продукт при
отчитането
1. Приема, в приложение 1 и приложение 2 към
настоящото решение, в допълнение на решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-77 от 20.06.2017 г.
месечни и индикативни стойности на РЗОК и изпълнители
на болнична медицинска помощ (БМП) за периода на
дейност м. юни – м. ноември 2017 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК при сключването на анекси към
договорите с изпълнителите на БМП да отразят в
Приложение № 2 на индивидуалните договори с
изпълнителите на БМП стойностите за дейностите по
приложения 2 и 3 от Правилата от настоящото решение.
1. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия
по избор на търговски банки, които да обслужват
бюджетните сметки на 28 районни здравноосигурителни
каси.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи на
Надзорния съвет на НЗОК за одобрение банките, на които
да бъде възложено правото да оперират със средствата на
НЗОК.
1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, както и на лекарствени продукти за
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от

2014 г., обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г., изм., бр. 34 от
8.05.2009 г., доп., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр.
40 от -29.05.2009 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от
2.02.2010 г., бр. 67 от 30.08.2011 г., бр. 49 от 29.06.2012
г., бр. 48 от 10.06.2014 г., бр. 30 от 24.04.2015 г., бр. 62 от
14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 44 от 10.06.2016 г.,
в сила от 10.06.2016 г.).
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта по
т. 1 на министъра на здравеопазването.

