ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
29 ЮЛИ 2013 Г.
№

1.

2

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕШЕНИЕ
РЕД
Отчет за изпълнението на
Приема Отчета за изпълнението на бюджета на
бюджета на НЗОК към Националната здравноосигурителна каса за периода
30.06.2013 година.
01.01.2013 – 30.06.2013 година
Утвърждаване
на
актуализация
на
годишните
прогнозни
стойности на разходите за
2013 г. по договорите на
лечебните заведения за
болнична
медицинска
помощ, в изпълнение на
Решение на Надзорния
съвет на НЗОК № РД-НС04-78/25.06.2013г.

1. Утвърждава актуализираните годишни прогнозни
стойности на разходите на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ по видове дейности за 2013 година в
Приложение към настоящото решение.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да организира и
контролира изпълнението на т. 1 от настоящото решение.

1. Одобрява вътрешно компенсирани промени на кредитите
между елементите на ЕБК по бюджета на НЗОК за 2013
година, както следва:
 Прехвърляне на средства от разходите за
издръжка на административни дейности към
здравноосигурителни
плащания
за
болнична
медицинска помощ, във връзка с влезли в сила
съдебни решения и издадени изпълнителни листа –
РЗОК Кюстендил – 10 360 лв., РЗОК Търговище –
5 248 лева и РЗОК Шумен -36 385 лева.

3.

Одобряване на вътрешно
компенсирани промени на
кредитите
между
елементите по Единната
бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за 2013
година и утвърждаване на
месечно разпределение на
бюджета на НЗОК за 2013
г. по разходи и трансфери
– всичко.

 Прехвърляне на средства в размер на
16 965 337 лева на база отчетени дейности през II-ро
тримесечие
на
2013 г.
от
параграф
„Здравноосигурителни плащания“ в параграф
„Предоставени
трансфери
към
бюджетни
предприятия сключили договори за извършване на
медицински услуги с НЗОК“, както следва:
•
от
средствата
за
здравноосигурителни
плащания
за
специализирана
извънболнична
медицинска помощ – 406 лева;
•
от
средствата
за
здравноосигурителни
плащания за медицински изделия – 789 307 лева;
•
от
средствата
за
здравноосигурителни
плащания за болнична медицинска помощ – 16 166
042 лева;
•
от средствата за други здравноосигурителни
плащания за медицинска помощ – 9 582 лева.
2. Одобрява месечно разпределение на бюджета на НЗОК за
2013 година по раздел „Разходи и трансфери – всичко“,
съгласно т. 1 от настоящото Решение в Приложение № 1.

3. Възлага на Управителя на НЗОК да утвърди и контролира
изпълнението на бюджетните сметки и на месечното
разпределение на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2013 година,
съгласно т. 2 от настоящото Решение.
1. Приема изменение и допълнение в Правилника за
устройството и дейността на НЗОК, както следва:
- текстът на чл. 40 става ал. 1
- в чл. 40 се добавя нова ал. 2 със следното съдържание:
„Длъжността „Директор на РЗОК“ се заема въз основа на
конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда за срок
от 4 (четири) години.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да обнародва в
„Държавен вестник“ изменението и допълнението в
Правилника за устройството и дейността на НЗОК.
Приема изменение и допълнение на Правилата за
провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор
на РЗОК“, приети с Решение на Надзорния съвет на НЗОК
№ РД-НС-04-35/08.03.2013 г.
1. Приема предложението на управителя на НЗОК за
обявяване на конкурс за длъжността „директор на РЗОК”.

4.

2. Приема предложението на Управителя на НЗОК, темата
на писмената разработка да е: „Управление, анализ и
контрол на финансовия ресурс на изпълнителите на
медицинска помощ - договорни партньори на съответното
Промяна в Правила за РЗОК”.
провеждане на конкурс за
заемане на длъжността 3. Одобрява изисквания и критерии за оценка на писмената
„Директор
на
РЗОК“. разработка на кандидатите допуснати за участие в конкурса
Обявяване на конкурс за за заемане на длъжността „Директор на РЗОК”, както
заемане на длъжността следва:
 Обем – не по-малко от 20 страници и не по-вече
„Директор на РЗОК“.
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 в управлението на РЗОК;
 Извеждане на проблемите и съответните решения
за РЗОК;
 Идентификация на критичните фактори за РЗОК;
 Стил, лексика и терминология използвана в
писмената разработка;
 Външно оформление.
4. Възлага на Управителя на НЗОК да обяви конкурс за
длъжността „Директор на РЗОК” съгласно Правила за
провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор
на РЗОК” приети с Решение на Надзорен съвет № РД-НС04-35/08.03.2013г. и изменени и допълнени с Решение на
Надзорен съвет № РД-НС-04- 98 от 29.07.2013 г.

5.

Информация и вземане на
решение по провежданата
процедура на договаряне
на
стойността
на
медицинските изделия в
условията на болничната и
извънболничната
медицинска помощ

1. Прекратява процедурата по 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, провеждана на основание §
34, ал. 1 и 2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) при
условията и по реда на Методика за договаряне на
стойността, до която се заплащат от НЗОК
медицинските изделия в условията на болничната и
извънболничната медицинска помощ (Методиката),
утвърдена с Решение № РД-НС-04-108/21.11.2012г.,
изменена и допълнена с Решение № РД-НС-04131/17.12.2012г.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да изработи нова
Методика за договаряне на медицински изделия, която да
бъде предложена за утвърждаване от Надзорния съвет в
срок до 31 август 2013 г.

6.

Постъпили
писма
от
пациенти за заплащане на
медицински изделия за
ендоваскуларна
терапия
при
заболявания
на
мозъчни съдове (койлове и
др.)

7.

Разни

7.1.

Представяне
за
разглеждане в Надзорен
съвет (НС) на НЗОК и
вземане на решение по
преписка с наш К вх. №
11-02-45/10.07.2013 г. и
вх. № 11-02-45/23.07.2013
г. от д-р Мария ЕкимоваПенева,
изпълнителен
директор
на
Специализирана болница
за активно лечение по
детски болести – „Проф.
Иван
Митев“
ЕАД
(СБАЛДБ), гр. София, във
връзка с възможността за
сключване на договор за
изпълнение на процедури
№ 9 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни

Заплащането на скъпоструващи консумативи за
неврохирургично
ендоваскуларно
лечение
на
здравноосигурени пациенти, съгласно Приложение № 5 към
член единствен на „Постановление № 5/10.01.2013г. за
приемане на обемите и цените на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО за 2013г.“, по ред 15 „Медицински
изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на
мозъчни съдове (койлове и др.)“, което да се извърши след
отчитане на дейността и представяне на съответните
финансови документи от лечебните заведения за болнична
медицинска помощ, договорни партньори на НЗОК,
съгласно приложения списък с одобрени от Надзорния съвет
пациенти, неразделна част от това решение.

Разрешава на лечебно заведение Специализирана
болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван
Митев“ ЕАД, гр. София да сключи договор за процедури №
9 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с
механична вентилация и/или парентерално хранене“ и № 10
„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без
механична вентилация и/или парентерално хранене“ от
приложение № 6 от Решение на Надзорния съвет на НЗОК
№ РД-НС-04-8/31.01.2013 г.

грижи
с
механична
вентилация
и/или
парентерално хранене“ и
№
10
„Интензивно
лечение, мониторинг и
интензивни грижи без
механична
вентилация
и/или
парентерално
хранене“ от приложение
№ 6 на Решение № РД-НС04-8 от 31 януари 2013 г.
на НС на НЗОК извън
сроковете по чл. 25 от
същото решение.

7.2

Проект на Указания за
изменение на Указания
относно
реда
за
предписване, отпускане и
получаване на ваксините
срещу HPV по Национална
програма за първична
профилактика на рака на
маточната
шийка
в
Република България 2012 2016 г., приети с решение
№ РД-НС-04-86/26.09.2012
г. на Надзорния съвет на
НЗОК.

Приема Указания за изменение на Указания относно реда
за предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу
HPV по Национална програма за първична профилактика на
рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016
година.

