НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. „Кричим” № 1

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 04 АПРИЛ 2016 ГОДИНА

Днес, 04 април 2016 г., в сградата на НЗОК, ул. Кричим 1, ет. 4 се
проведе извънредно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р
Иван Кокалов, Тома Томов, д-р Евгени Тасовски, д-р Станимир
Хасърджиев.
От ЦУ на НЗОК: д-р Глинка Комитов, Иванка Кръстева.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Бойко Атанасов, д-р
Ваньо Шарков, Григор Димитров
Заседанието започна в 16.30 часа.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Имаме кворум. С дневния ред сте се запознали
всички. Имаме постъпили и два материала по точка Разни. Има ли
забележки по така предложения дневен ред? Няма. Който е съгласен с
дневния ред, моля да гласува.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за освобождаване на средства от § „Резерв, включително и
за непредвидени и неотложни разходи“ по Закона за бюджета на НЗОК за
2016 г. в изпълнение на § 11 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за бюджета на ЗБНЗОК за 2016 г.
2. Проект на Правила по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. в
сила от 1 април 2016 г.
3. Проект на Правила по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. в
сила от 1 април 2016 г.
4. Предложение за месечни стойности на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ за м. април на 2016 г.
5. Разни.
ЗА - Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Тома Томов, д-р
Евгени Тасовски, д-р Станимир Хасърджиев
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Понеже има постъпили предложения по
правилата предлагам те да се преработят и да ги гледаме на следващо
заседание. Съответно и т. 1 днес няма да я гледаме. Предлагам днес да
вземем решение само за разпределението на месечните стойности на
лечебните заведения за болнична медицинска помощ за месец април.
Точките, които са в точка Разни и са свързани с лекарствата, и тях да ги
гледаме на следващо заседание.
Д-Р

ГЛИНКА

КОМИТОВ:

В

материала

сме

представили

информация за месечните стойности за дейностите в болнична медицинска
помощ заплатени за дейност м. февруари 2016 г. Предлагам за осигуряване
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на непрекъснатост на оказването на болнична медицинска помощ на
лечебните заведения, които са били изпълнители на болнична медицинска
помощ през месец март 2016 година, за дейността им през месец април
2016

година

да

бъдат

утвърдени

месечни

стойности

равни

на

средномесечната стойност на отчетените и заплатени дейности през първо
тримесечие на 2016 година в общ размер на 106 454 хиляди лева.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Колеги, който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава за лечебните заведения, които са изпълнители на болнична
медицинска помощ (БМП) по договор с НЗОК към 31.03.2016 г., месечни
стойности за дейността им през м. април 2016 г. равни на средномесечната
стойност на отчетените и заплатени дейности през първо тримесечие на
2016 г. в общ размер на 106 454 хил. лв., съгласно Приложение № 1, което е
неразделна част от настоящото Решение.
2. Отчетените от изпълнителите на БМП дейности за хемодиализа, за
раждане и новородени, за интензивно лечение, за онкологични заболявания
и за радиохирургия и роботизирана радиохирургия на онкологични и
неонкологични заболявания (по клинични пътеки, клинични процедури,
амбулаторни процедури по пакета дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК от 01.04.2016 г., съответстващи на дейностите в БМП, заплащани със
средства от ЦУ на НЗОК до 31.03.2016 г., съгласно Правилата по чл. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2015 г. и § 9 от Преходни и
заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2016 г., потвърдени за заплащане
в месечното известие за дейност м. април 2016 г., се заплащат в допълнение
на утвърдените месечни стойности по т. 1 от настоящото решение.
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3. Изпълнителите на БМП отчитат извършените през м. април 2016 г.
дейности по сключените от тях допълнителни споразумения/договори с
НЗОК, с изключение на дейностите по т. 2, в рамките на утвърдените
месечни стойности по т. 1 от настоящото решение.
ЗА - Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Тома Томов, д-р
Евгени Тасовски, д-р Станимир Хасърджиев
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 17.20 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
КИРИЛ АНАНИЕВ

Изготвил:
Д. Беличева
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