ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 НОЕМВРИ 2016 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава спецификация, която определя и групира
медицинските изделия, прилагани в условията на
извънболничната и болничната медицинска помощ, по
технически изисквания.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждане на процедурата по определяне на стойността, до
която се заплащат медицинските изделия.

1.

№ РД-НС-04-126/21.11.16 г.

3. Определя за външен експерт по смисъла на чл. 22, ал. 5 от
Наредба за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която те се
заплащат (обн. ДВ, бр. 104/2011 г., посл. изм. и доп. бр. 35
от 15.05.2015 г.) лице с юридическо образование, посочено
от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
лекарствата.
Неразделна част от настоящото решение е Спецификация
по чл. 21 от Наредба за условията и реда за съставяне на
списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне на стойността, до
която те се заплащат (обн. ДВ, бр. 104/2011 г.).
1. Приема да се заплати лечението за срок до 6 месеца с
лекарствен продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB) на
предложените от Комисията по Заповед № РД-1868/18.05.2016 г. 8 (осем) броя пациенти, които отговарят на
медицинските критерии и утвърдените изисквания.

2.

№ РД-НС-04-127/21.11.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи на
Изпълнителната агенция по лекарствата да се проведат
разговори с фирмата доставчик за включването на опаковки
с по-висока дозировка на лекарствения продукт JAKAVI в
приложение 2 на Позитивния лекарствен списък.
Приложение №1: списък на пациентите, неразделна част
от настоящото решение.

3.

№ РД-НС-04-128/21.11.16 г.

4.

№ РД-НС-04-129/21.11.16 г.

1. За осъществяване на процесуалното представителство по
посоченото дело да упълномощи гл. юрисконсулт
Кристияна Пламенова Петрова – служител в дирекция
„Правни дейности“ в ЦУ на НЗОК.
2. Председателят на надзорния съвет на НЗОК да подпише
за служителя по т. 1 пълномощно за осъществяване на
процесуално представителство до приключване на делото
във всички съдебни инстанции.
1. За осъществяване на процесуалното представителство по

посоченото дело да упълномощи гл. юрисконсулт Нели
Апостолова Димитрова – служител в дирекция „Правни
дейности“ в ЦУ на НЗОК.
2. Председателят на надзорния съвет на НЗОК да подпише
за служителя по т. 1 пълномощно за осъществяване на
процесуално представителство до приключване на делото
във всички съдебни инстанции

5.

№ РД-НС-04-130/21.11.16 г.

Във връзка с процедура за включване на лекарствения
продукт Eylea solution for injection 40 mg/ml-100ml vial
(glass) x 1 в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък
по реда на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти, по заявление от Байер България ЕООД,
упълномощен представител на Bayer Pharma AG,
притежател на разрешение за употреба на лекарствения
продукт, до Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти:
Към момента лекарственият продукт е включен в
приложение 2 на Позитивния лекарствен списък.
Потвърждава и поддържа становището на управителя на
НЗОК, обективирано в писмо с изх. № 32-001537/27.10.2016г. до проф. д-р Николай Данчев, председател
на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти, изразено на основание чл.38, ал.6
от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти.

6.

№ РД-НС-04-131/21.11.16 г.

1. Приема по принцип заплащането на цената на АПр № 99
„Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична
пътека“ при предсрочно завършване на КП № 27
„Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с
фибринолитик“да е 100 %.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи извършване
на промяна с допълване на чл. 194, ал. 4 от Решението по чл.
54, ал. 9 от ЗЗО с „ , КП 27“.

7.

№ РД-НС-04-132/21.11.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение за „МБАЛ – Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр.
Елхово, по отношение на необходимите специалисти за
изпълнението на клинични пътеки № 1, 4, 5, 160, 163 и 165
от обхвата на медицинската специалност „Акушерство и
гинекология“, в частта за специалист по „Анестезиология и
интензивно лечение“ на основен трудов договор, дейността
да се осигури от двама такива лекари на допълнителен
трудов договор на по четири часа. Директорът на РЗОК
Ямбол изразява положително становище и подкрепя
молбата на управителя на лечебното заведение.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Ямбол по изключение в срок до 01.04.2017 г. „МБАЛ –
Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово да продължи да
оказва медицинска помощ по клинични пътеки № 1, 4, 5,

160, 163 и 165, с оглед необходимостта от осигуряване на
безпрепятствен достъп и своевременност на населението до
болнична помощ.

8.

№ РД-НС-04-133/21.11.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши включване на
полк. доц. д-р Любомир Митев в приложение № 1 на
индивидуалния договор на ВМА с НЗОК за изпълнение на
амбулаторни процедури като изпълнител – специалист по
„Генетика“ по АПр № 5 „Определяне на план за лечение на
болни със злокачествени заболявания”, в частта й клинична комисия по хематология и АПр № 27
„Специфични
изследвания
при
хематологични
заболявания”, в частта й - цитогенетичен анализ при деца и
възрастни в клиничната хематология.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
София град по изключение да сключи допълнително
споразумение към договора на ВМА с НЗОК за изпълнение
на амбулаторни процедури за включване на полк. доц. д-р
Любомир Митев в приложение № 1 като изпълнител –
специалист по „Генетика“ по АПр №5 „Определяне на план
за лечение на болни със злокачествени заболявания” в
частта й - клинична комисия по хематология и АПр № 27
„Специфични
изследвания
при
хематологични
заболявания”, в частта й - цитогенетичен анализ при деца и
възрастни в клиничната хематология.
1. Възлага на управителя на НЗОК на експертно ниво да
организира дейността на НЗОК в изготвянето на
Национален рамков договор за медицинските дейности за
2017 година съвместно с представители на Български
лекарски съюз.

9.

№ РД-НС-04-134/21.11.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК на експертно ниво да
организира дейността на НЗОК в изготвянето на Договор за
изменение и допълнение на Национален рамков договор за
денталните дейности за 2016 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да внася за разглеждане
информация за новите и спорни моменти в проекта на
Национален рамков договор за медицинските дейности за
2017 г.

10

№ РД-НС-04-135/21.11.16 г.

1. Средства в размер на 50 500 000 лв. от преизпълнението
на приходите от здравноосигурителни вноски, съгласно
информацията от Националната агенция по приходите, да се
ползват като източник на допълнителни средства за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на
страната (за периода 01 – 15 октомври 2016 г.) и за
лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания в условията на болнична медицинска помощ,
които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги (за месец на дейност октомври 2016 г.),

по ред както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.
№ по ред Увеличение
I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1.

Здравноосигурителни приходи

1.1.

Здравноосигурителни вноски

№ по ред Увеличение

в лева
0
50 500 000
50 500 000
50 500 000
50 500 000

II.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

50 500 000

1.

РАЗХОДИ

50 500 000

1.1.

Текущи разходи

50 500 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

50 500 000

1.1.3.5.

1.1.3.5.0.

1.1.3.5.1.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги
в т.ч. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, за домашно лечение на територията на страната
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в
условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността
на оказваните медицински услуги

50 500 000

25 000 000

25 500 000

2. Приема вътрешно-компенсирани промени между
показателите по бюджета на НЗОК за 2016 година, както
следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.

в лева

№ по ред Увеличение

50 000

1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.2.

Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични
заболявания; интензивно лечение

№ по ред Намаление
1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.3.

Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

3. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК
за 2016 г., във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение.
4. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2016 г., съгласно настоящото
решение.

11.

№ РД-НС-04-136/21.11.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да организира
разработване
на
бъдещи
функционалности
към
Персонализираната информационна система на НЗОК
(ПИС), свързани с реализиране на интеграция с други
системи в НЗОК във връзка с обработка на седмични
файлове за лечебни заведения, оказващи болнична
медицинска помощ в централизирана система HOSP_CPW,
както и нови функционалности в ПИС при договорните
партньори на НЗОК – изпълнители на извънболнична
медицинска помощ, свързани с обработка на карта за
профилактика, при условията на представената от фирма
ТехноЛогика ЕАД оферта с квх. № 18-00-714/14.11.2016 г. в
ЦУ на НЗОК.

