ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
23 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.
№

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД

1.

Информация за текущо
изпълнение на Закона за
бюджета на НЗОК към
31.08.2013 г. и очакваната
необходимост от средства
за заплащане до края на
годината

РЕШЕНИЕ

Информацията се приема за сведение.

1. Да се освободят средства от резерва в размер на 23 000
000 лв., за увеличаване на средствата за дейност, извършена
през м. август на 2013 г.
2. Да се освободят средства от резерва в размер на 246 033
000 лв. за здравноосигурителни плащания за болнична
помощ за месеци септември, октомври и ноември на 2013 г.
(четвърто тримесечие на 2013 г.).
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3. Утвърждава в Приложение 1 разходите по лечебни
заведения за четвърто тримесечие на 2013 г., разпределени
по РЗОК и по дейности за заплащане на лечебните
заведения за болнична медицинска помощ, по относителни
дялове на лечебните заведения за болнична медицинска
Предложения за решения помощ.
във
връзка
с
освобождаване
на 4. Приема Правила за изменение на „Правила за определяне
средствата от резерва на на годишния прогнозен план за обем дейност и стойност на
НЗОК за заплащане на разходите за болнична медицинска помощ към договорите с
болнична
медицинска изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2013
помощ, съгласно Закона за година“, приети с решение на Надзорния съвет № РД-НСбюджета на НЗОК за 2013 04-2/14.01.2013 г., допълнени и изменени с решение на
Надзорния съвет № РД-НС-04-25/05.03.2013 г., изменени с
година
решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-37/08.03.2013 г.
5. Възлага на Управителя на НЗОК да изиска от директорите
на РЗОК предложения, в рамките на определените им в т. 2
от настоящото решение средства, за прогнозни стойности по
месеци за ІV-то тримесечие на лечебните заведения за
болнична медицинска помощ, с цел утвърждаване от
Надзорния съвет на НЗОК на актуализирани годишни
прогнозни стойности на лечебните заведения, съгласно чл. 4
от Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година.
6. Възлага на Управителя на НЗОК да утвърди нови
бюджетни сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК и месечното им
разпределение, съгласно това решение.

3.

4.

5.

Проект на Методика за
условията и реда за
договаряне на стойността
на медицинските изделия,
предназначени
за
заболявания, включени в
списъка по наредбата по
чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на
медицинските
изделия,
които се заплащат в
условията на болнична
медицинска помощ
Предложение
за
включване
на
EVEROLIMUS за диагноза
по МКБ 10 С 50 –
Злокачествено
новообразувание
на
млечната жлеза за 2013
година

Определяне
на
9
представители на НЗОК за
договаряне на условията и
реда за сключване на
индивидуални договори за
заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в
хуманната медицина

1. Приема проект на Методика за условията и реда за
договаряне на стойността на
предназначени за заболявания,
наредбата по чл. 45, ал. 3 от
изделия, които се заплащат в
медицинска помощ.

медицинските изделия,
включени в списъка по
ЗЗО и на медицинските
условията на болнична

2. Възлага на Управителя на НЗОК да публикува проекта по
т. 1 на интернет страницата на НЗОК, заедно с мотивите, за
предоставяне за обществено обсъждане, предложения и
становища по проекта в 14-дневен срок от публикуването.
3. Отменя решение № РД-НС-04-88/25.06.2013 г.
1. Отхвърля предложението за включване на EVEROLIMUS
за диагноза по МКБ 10 С 50 – Злокачествено
новообразувание на млечната жлеза за 2013 година, поради
формиран сериозен дефицит по бюджета на НЗОК за 2013 г.
2. Възлага на Управителя на НЗОК при преговорите за НРД
2014 година за медицинските дейности да създаде
необходимата организация за възможностите за евентуално
включване на новата терапевтична индикация в съответната
клинична процедура.
І. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да
съгласуват Условията и реда за сключване на индивидуални
договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина между директора на РЗОК и притежателите на
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, а
именно:
1. Павлина Василева Иванова – началник отдел
„Фармацевтични
дейности“
в
дирекция
„Фармацевтично осигуряване“;
2. Маргарита Ангелова Грозданова – началник отдел
„Медицински и лекарствени експертизи“ в дирекция
„Фармацевтично осигуряване“;
3. Ирена Дилянова Бенева – главен юрисконсулт;
4. Цветелина
Лъчезарова
Дешкова
–
главен
юрисконсулт;
5. Ваня Петрова Илиева – главен юрисконсулт;
6. София Герасимова Георгиева – главен експерт в
дирекция „Финансов контрол на изпълнители на
медицинска помощ и аптеки“;
7. Лъчезара Божидарова Манева – началник отдел
„Информационно осигуряване на аптеки и клинични
лаборатории“ в дирекция „Информационни системи
и бизнес процеси“;
8. Ангел Петков Ангелов – главен експерт в дирекция
„Бюджет и финансово-счетоводна дейност“;

9. Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция
„Информационни системи и бизнес процеси“.
ІІ. Възлага на Управителя на НЗОК да сформира работна
група с определените 9 представители от Управителния
съвет на Българския фармацевтичен съюз за реализиране на
съгласувателната процедура по т. І.

6.

Информация от „СБАЛ по
Дава мандат на Управителя на НЗОК да води преговори с
кардиология
Велико
Български кардиологичен институт за постигане на
Търново“ ЕАД относно
извънсъдебно споразумение, след финансова и медицинска
сключване
на
експертиза по водените дела на БКИ срещу НЗОК.
извънсъдебна спогодба

7.

Разрешение за сключване
на договор с „БТК“ АД за
доставка на Интернет за
нуждите на НЗОК и
изграждане и поддържане
на виртуална частна мрежа
между 28 РЗОК, 69 офиса
и ЦУ на НЗОК за срок от 1
година,
считано
от
02.10.2013 г.

8.

Разни

Възлага на Управителя на НЗОК да проведе разговори с
„БТК“ АД относно сключването на договор за доставка на
Интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане
на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 69 офиса и ЦУ
на НЗОК за срок от 1 година, считано от 02.10.2013 г., с
участието на Тома Томов – член на Надзорния съвет на
НЗОК.

8.1.

Постъпило
писмо
от
Министерство
на
Увеличението на средствата за РЕТ/СТ да бъде заложено
здравеопазване-то квх. № за следващата година.
04-04-175/23.08.2013 г.

8.2

Постъпило писмо от адв.
Пламен Таушанов с вх. №
Възлага на Управителя на НЗОК да разпореди
НС-12-00-195/14.08.2013 г.
извършването
на проверка от РЗОК по възникналия казус и
относно Изпълнение на
Националната програма за на следващо заседание да докладва на Надзорния съвет с
първична профилактика на цел взимане на решение.
рака на маточната шийка
2012-2016

