ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
11 АПРИЛ 2016 Г.
№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-26/11.04.16 г.

№ РД-НС-04-27/11.04.16 г.

СЪДЪРЖАНИЕ РЕШЕНИЕ
1. Приема представената информация за изпълнението на
здравноосигурителните плащания за първо тримесечие на
2016 г. и за изпълнението на обемите медицински дейности
за първо тримесечие на 2016 г. за сведение.
2. Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание на
база на информацията по т. 1 да представи анализ с оценка
за изпълнението на бюджета за здравноосигурителните
плащания до края на годината с отразени рискове.
Приема приложените към това решение „Правила за
условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК
и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на
извънболнична
първична
и
на
извънболнична
специализирана медицинска помощ на броя на
назначаваните специализирани медицински дейности и
стойността на назначаваните медико-диагностични
дейности“ в сила от 01 април 2016г.
1. Разрешава откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на
Персонализирана информационна система (ПИС) на НЗОК,
включително разработка на бъдещи функционалности“.

3.

№ РД-НС-04-28/11.04.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор за
срок от три години с класирания на първо място участник.
3. Надзорният съвет одобрява разработването на всяка една
нова функционалност.

4.

№ РД-НС-04-29/11.04.16 г.

1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 24.03.2009 г. 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 харни 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.)
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта по
т. 1 на министъра на здравеопазването.

5.

№ РД-НС-04-30/11.04.16 г.

1. Одобрява Изисквания за провеждане на лечение на болни
с лекарствени продукти, за които в Позитивния лекарствен
списък – Приложение 1 Националният съвет по цени и
реимбурсиране е определил да бъдат предписвани и
отпускани по реда на чл. 78 от ЗЗО, както следва:
- „Изисквания на НЗОК за лечение на пациенти с
кистозна фиброза (муковисцидоза) в извънболничната
помощ“.

