ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
13 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Одобрява представената информация в доклада по т. 1 от
дневния ред за очакваното изпълнение на бюджета на
НЗОК за 2017 г.

1.

№ РД-НС-04-92/13.09.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до края на м.
септември 2017 г. да разработи план за организация на
дейностите с конкретни мерки и срокове на база
направените в хода на заседанието предложения и
допълнения.
1. Приема за информация представеното текущо
изпълнение към 31.07.2017 г. на бюджета на НЗОК.
2. Да се освободят средства в размер на 42 600 хил. лв. от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на
страната, за извършване на дължимите плащания м.
септември 2017 г.
Показатели по ЗБНЗОК за 2017 г.
№ по ред Увеличение

2.

№ РД-НС-04-93/13.09.2017 г.

в лева
42 600 000

1.1.

Текущи разходи

42 600 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

42 600 000

1.1.3.5.

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

42 600 000

1.1.3.5.1.

в т.ч. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, за домашно лечение на територията на страната

42 600 000

№ по ред Намаление
1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

42 600 000
42 600 000

3. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2017 г., във връзка с 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 2017 г., съгласно настоящото
решение.

3.

№ РД-НС-04-94/13.09.2017 г.

1. Приема Правила за определяне и предоставяне на
трансферите по § 2, ал. 3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2017 г. (Правилата)
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди Правилата
съгласно настоящото решение и да предостави същите на
Министерство на здравеопазването за утвърждаване.
1. Приема преработен проект на приетия с решение № РДНС-04-86/03.07.2017 г. 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 храни за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2,
т. 3 от Закона за здравето (Наредба № 10), ведно със
съответно преработени мотиви.

4.

№ РД-НС-04-95/13.09.2017 г.

2. Предлага на министъра на здравеопазването, на
основание чл. 45, ал. 9 от ЗЗО, да издаде Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 10 съгласно
преработения проект по т. 1. Оттегля проекта на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 10, приет с
решение № РД-НС-04-86/03.07.2017г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на
министъра на здравеопазването, в 3-дневен срок от
приемане на настоящото решение, преработения проект по
т. 1, ведно с мотивите към същия.
4. Възлага на управителя на НЗОК в срока по т. 3 да
изпрати на министъра на здравеопазването мотивирано
предложение за изменения и допълнения в Наредба № 9
от 1 декември 2015 г. за условията и реда за извършване
на оценка на здравните технологии, в съответствие с
изложеното в т. ІІ от докладна записка № НС-01-00139/11.09.2017 г. от управителя на НЗОК.
Одобрява предложените от Управителя на НЗОК:

5.

№ РД-НС-04-96/13.09.2017 г.

1. Тема за писмена разработка от кандидатите за
длъжността „директор на РЗОК“ на РЗОК – гр. Бургас,
РЗОК – гр. Видин, РЗОК – гр. Враца, РЗОК – гр. Габрово,
РЗОК –гр. Кърджали, РЗОК – гр. Ловеч, РЗОК – гр.
Пазарджик, РЗОК – гр. Перник, РЗОК – гр. Плевен, РЗОК –
гр. Разград, РЗОК – гр. Русе, РЗОК – гр. Силистра, РЗОК –
гр. Сливен, РЗОК – гр. Смолян, РЗОК – София-град, РЗОК
– гр. Стара Загора, РЗОК – гр. Хасково, РЗОК – гр. Шумен
и РЗОК – гр. Ямбол, както следва:
„Реализация, насоки, ефективност и контрол на
управление на разходите на РЗОК“

2. Критерии за оценяване на писмената разработка:
- обем – не по-малко от 25 страници и не повече от 50
страници, в които не влизат съдържанието, съкращенията и
използваната литература;
- структура на писмената разработка: увод, основна част,
заключение и приложение. Приложението следва да
посочва използваните съкращения и литература;
- познаване на нормативната уредба;
- анализ на текущото състояние на РЗОК;
- приоритети и риск при изпълнението на бюджетната
сметка на РЗОК за 2017 г. в условията на въведеното online отчитане на договорните партньори на НЗОК/РЗОК;
- идентификация на критичните фактори на РЗОК;
- стил, лексика и терминология, използвана в писмената
разработка;
- външно оформление.
6.

№ РД-НС-04-97/13.09.2017 г.

Подкрепя предложението на управителя на НЗОК за
предоставяне на самостоятелна сграда за НЗОК.

