ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
08 МАРТ 2013 Г.

№

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД
Предложение за утвърждаване на актуализацията на
месечното разпределение
на годишните прогнозни
обеми и стойности на
разходите на лечебните
заведения за болнична
медицинска помощ, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от
Закона за бюджета на
НЗОК за 2013 година.

1.

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава актуализираните годишни прогнозни обеми
дейности със съответната стойност на разходите в
Приложение към настоящото решение.
2. Утвърждава месечно разпределение на годишната
прогнозна стойност на разходите за всяко лечебно заведение
за болнична медицинска помощ на територията на всяка
РЗОК в Приложения от № 1 до № 28 към настоящото
решение.
3. Възлага на Управителя на НЗОК да организира и
контролира изпълнението по т.1 и т. 2 от настоящото
решение, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г.

1. Утвърждава приложените към настоящото решение
допълнителни обеми дейности със съответната стойност на
Предложение за корекция разходите за първо тримесечие на 2013 г. на ЛЗ на БМП на
на годишните прогнозни територията на РЗОК Варна.
обеми и стойности на 2. Утвърдените обеми дейност и стойности на разходите да
разходите на лечебните бъдат разчетени в годишния прогнозен план за обем
заведения за болнична дейност и стойност на разходите за първо тримесечие в
медицинска
помощ
в Приложение от №2 на договорите с изпълнителите на БМП.
РЗОК Варна.
3. Възлага на управителя на НЗОК да организира и
контролира изпълнението по т.1 и т.2 от настоящото
решение.
Предложение за утвърждаване на допълнителни
годишни прогнозни обеми
дейност и стойности на
разходите на лечебните
заведения за болнична
медицинска
помощ
в
изпълнение на Решение на
Надзорния съвет на НЗОК
№ РД-НС-04-24/05.03.2013
г.

2.

1. Утвърждава приложените към настоящото решение
допълнителни обеми дейности със съответната стойност на
разходите за дейност месец декември 2012 г.
2. Утвърдените обеми дейност и стойности на разходите да
бъдат разчетени в годишния прогнозен план за обем
дейност и стойност на разходите за първо тримесечие в
Приложение от №2 на договорите с изпълнителите на БМП.
3. Възлага на управителя на НЗОК да организира и
контролира изпълнението по т.1 и т.2 от настоящото
решение за изплащане дейност от месец декември 2012 г. на
ЛЗ за БМП.

1. Утвърждава в Приложение № 1 към това решение
отпускането на допълнителен брой специализирани
Предложение за отпускане
медицински дейности (СМД) и стойност за медикона допълнителен брой
диагностични дейности (МДД) за първо тримесечие на 2013
специализирани медицингодина по РЗОК.
ски дейности и стойност за
медико-диагностични дей- 2. Приетите с Решение №РД-НС-04-23/05.03.2013 г. правила
ности за първо тримесечие за изменение и допълнение на „Правила за реда за
определяне на броя на специализираните медицински
на 2013 година по РЗОК.
дейности и стойността на медико-диагностични дейности за
назначаване от изпълнители на първична и специализирана

медицинска помощ за 2013 г.“ да влязат в сила от деня на
решението.

3.

3. Възлага на Управителя на НЗОК да организира и
контролира
изпълнението
на
разпределението
на
брой/стойност СМД/МДД по РЗОК, съгласно т. 1 и т.2 от
настоящото решение.
1. Одобрява месечно разпределение за здравноосигурителни
Предложение за месечно плащания по бюджета на НЗОК по Закона за бюджета на
разпределение на прогноз- НЗОК за 2013 година, съгласно Приложение № 1, което е
ните стойности на разхо- неразделна част от настоящото Решение.
дите за здравноосигури2. Възлага на Управителя на НЗОК да утвърди месечно
телни
плащания
по
разпределение
на
бюджетните
сметки
за
бюджета на НЗОК за 2013
здравноосигурителни плащания на ЦУ на НЗОК и РЗОК за
година.
2013 година и да контролира изпълнението по т. 1.
1.
Разрешава по целесъобразност да се сключат
договори за процедури № 9 и № 10 от приложение № 6 от
Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-048/31.01.2013 г. със следните лечебни заведения:

4.

5.

Вземане на решение за
сключване на договор по
целесъобразност с лечебни
заведения за болнична
медицинска
помощ,
неотговарящи на някои от
специалните условия за
сключване на договор по
Процедура
№
09
„Интензивно
лечение,
мониторинг и интензивни
грижи
с
механична
вентилация
и/или
парентерално хранене“ и
Процедура
№
10
–
„Интензивен мониторинг и
интензивни грижи без
механична
вентилация
и/или
парентерално
хранене“.

Резултати от договарянето
на основание чл. 45, ал. 13
от ЗЗО на отстъпки от
цената на имунологични
лекарствени продукти –

-

Специализирана болница за активно лечение по
акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД, гр.
София;

-

Многопрофилна болница за активно лечение по
неврология и психиатрия „Свети Наум“, гр. София;

-

Университетска болница
Рилски“ ЕАД, гр. София;

-

Многопрофилна болница за активно лечение –
Благоевград АД, гр. Благоевград;

-

Многопрофилна болница за активно лечение –
Пазарджик АД, гр. Пазарджик.

МБАЛ

„Свети

Иван

2.
Разрешава по целесъобразност да се сключат
договори за процедурa № 10 от приложение № 6 от Решение
на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-8/31.01.2013 г.
със следното лечебно заведение:
-

Специализирана болница за активно лечение по
инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван
Киров“, гр. София;

За специализирана болница за активно лечение по
детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, гр. София се взе
решение да бъде извършена проверка на място в лечебното
заведение, за съответствие на нивото на компетентност на
ОАИЛ, със специалните условия за сключване на договор
по отношение на структурните звена, апаратура, оборудване
и специалисти. За резултата от извършената проверка да се
докладва на Надзорния съвет на НЗОК.

3.

I.
Одобрява размера на договорените отстъпки и
стойността, получена в резултат на намалената с
договорената отстъпка цена на всяка от ваксините за
имунизации срещу ЧПВ/HPV, която стойност НЗОК ще
заплаща съгласно чл.9, ал.1 от Методиката, както следва:

ваксини за имунизации
срещу човешки папиломен
вирус
(ЧПВ/HPV),
осигурявани
по
Национална програма за
първична профилактика на
рака на маточната шийка в
Република България 2012 –
2016.

1. GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A,
BELGIUM,
чрез
пълномощник
Илиана
Минкова Паунова - управител на „Глаксо
Смит Клайн“ ЕООД, гр. София

Международно
непатентно
наименование
/INN/

Human
Papillomavirus
vaccine
[Types
16, 18]
(Recombinant,
adjuvant
-ted,
adsorbed)

Наименование на
лекарствения
продукт

Лекарствена
форма

Cervarix

suspentio
n for
injection
- 0.5 ml,
pre-filled
syringe +
2 needle

Притежател
на
разрешението за
употреба

Цена
по чл.
261а,
ал.1
от

GlaxoSmithKl
ine Biologicals
S.A., Belgium

131,93

ЗЛПХМ

Стойност
за
опаковка,
изчислена
на
база
референтна
стойност

Ниво
на
заплащане
(%)

131,93

100%

Предлагана
окончателна
отстъпка,лв

1,5%
1,97 лв.

Стойност,
получена в
резултат на
предложената
отстъ
пка

129.96
лева

2. MERCK SHARP AND DOHME LTD. UK,
представлявано от „Мерк Шарп и Доум
България“ ЕООД, гр. София

Международно
непатентно
наименование
/INN/

(Human
papillomavirus
Vaccine
[Types 6,
11, 16, 18]
(Recombinant,
adsorbed)
Адсорбирана
ваксина
срещу
човешки
папиломавирус [Тип
6, 11, 16,
18]
(рекомбинанта)

Наименование на
лекарствения
продукт

Лекарствена
форма

Silgard

Suspention
injection
pre-filled
syringe 1 доза
(0,5 мл)

Притежател
на
разрешението за
употреба

Merck Sharp
and Dohme
Ltd. ,UK

Цена
по чл.
261а,
ал.1
от
ЗЛПХ
М

Стойност
за
опаковка,
изчислена
на
база
референтна
стойност

Ниво
на
запла
щане
(%)

211,62

100%

Предлагана
окончателна
отстъпка, лв

35.37 %
211,62

74,85 лв.

Стойност,
получена в
резултат на
предложената
отстъпка

136.77
лева

ІІ. Възлага на Управителя на НЗОК да сключи договори с
лицата по т. I съгласно чл.10 от Методика за договаряне на
основание чл.45, ал.13 от ЗЗО на отстъпки от цената на
имунологични лекарствени продукти – ваксини за

6.

7.

имунизация срещу човешки папиломен вирус (ЧПВ/HPV),
осигурявани по Национална програма за първична
профилактика на рака на маточната шийка в Република
България 2012 - 2016 г.
Утвърждаване на Указание 1. Утвърждава „Указания относно реда по предписване,
по предписване, отпускане отпускане и заплащане на лекарствените продукти на
и заплащане на лекар- ветераните от войните“.
ствените продукти на 2. Възлага на Управителя на НЗОК да уведоми
ветераните от войните.
изпълнителите на медицинска помощ и аптеки.
1. Издава „Указания по предписване, отпускане и заплащане
Утвърждаване на Указание на лекарствените продукти на военноинвалидите и
по предписване, отпускане военнопострадалите от списъка по чл. 2, ал. 1 от Наредба №
и заплащане на лекар- 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане
ствените продукти на на лекарствени продукти на военноинвалидите и
военнопострадалите“.
военноинвалидите
и
военнопострадалите.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да публикува Указанията
на интернет страницата на НЗОК.

8.

Одобряване на документация за откриване и
провеждане на процедура
за
възлагане
на
обществена поръчка за
доставка на 17 броя леки
автомобили за нуждите на
НЗОК.

9.

1. Приема Правила за провеждане на конкурс за заемане на
Приемане на Правила за длъжността „Директор на РЗОК“.
провеждане на конкурс за
2. Отменя Правила за провеждане на конкурс за заемане на
заемане на длъжността
длъжността „Директор на РЗОК“, приети с решение № РД„Директор на РЗОК“.
НС-04-22 от 21 май 2010 година.

10.

Утвърждаване на отчет за
изразходваните средства
Утвърждава отчета на Управителя на НЗОК за
от Управителя на НЗОК изразходваните средства при командироване в страната за
при
командироване
в месец февруари 2013 година.
страната
за
месец
февруари 2013 година.

11.

Разни

Изменения в „Правила за
определяне на годишния
прогнозен план за обем
дейност и стойност на
разходите за болнична
медицинска помощ към
договорите
с
11.1.
изпълнителите
на
болнична
медицинска
помощ за 2013 година“,
приети с решение на
Надзорния съвет № РДНС-04-2/14.01.2013
г.,
изменени и допълнени с

Отлага вземането на решение.

1. Приема изменения в „Правила за определяне на годишния
прогнозен план за обем дейност и стойност на разходите за
болнична медицинска помощ към договорите с
изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2013
година“, приети с решение на Надзорния съвет № РД-НС04-2/14.01.2013 г., изменени и допълнени с решение на
Надзорния съвет № РД-НС-04-25/05.03.2013 г., съгласно
Приложението.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да организира и
осъществява изпълнението на т. 1.

решение на Надзорния
съвет
№
РД-НС-0425/05.03.2013 г.
Промяна на търговски
банки,
обслужващи
бюджетните сметки на
11.2.
РЗОК
Бургас,
Видин,
Добрич,
Русе,
Стара
Загора и Шумен.

1. Възлага на Управителя на НЗОК да предприеме действия
по прекратяване на договорите с търговските банки,
обслужващи бюджетните сметки на РЗОК Бургас, Видин,
Добрич, Русе, Стара Загора и Шумен.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да сключи договор с ТБ
„Инвестбанк“ АД, която да обслужва бюджетните сметки на
РЗОК Бургас, Видин, Добрич, Русе, Стара Загора и Шумен.

