ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 МАЙ 2013 Г.

№

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД

1.

Анализ
на
лекарствопотреблението
в
болничната
медицинска
помощ и резултат от
извършените проверки в
лечебните заведения за
болнична
медицинска
помощ

2.

Актуализация
на
средствата за заплащане
по дейности „лекарствена
терапия на пациенти с
онкологични заболявания“
в болничната медицинска
помощ
за
второ
тримесечие на 2013 г.,
съгласно
Закона
за
бюджета на НЗОК за 2013
година

РЕШЕНИЕ
1. Възлага на Управителя на НЗОК да сформира съвместна
работна група с участие на представители на Министерство
на здравеопазването, която да преработи анализа за
лекарствопотреблението.
2. Работната група да предложи конкретни мерки, които да
решат конкретните проблеми, в срок от две седмици.
3. Анализът да се предостави на всички членове на
Надзорния съвет.
1. Определените в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2013 година (ЗБНЗОК 2013 г.)
средства за болнична медицинска помощ за лекарствена
терапия при злокачествени заболявания в размер на
90 000 000 лева да бъдат увеличени със 17 000 000 лева с
вътрешно компенсирани промени на бюджетните средства
за:
- медицинска помощ, оказана в съответствие с
правилата за координация на системите за социална
сигурност – намаление с 17 000 000 лева.
2. Утвърждава промени в прогнозните стойности за
разходите на лечебните заведения за болнична медицинска
помощ за лекарствена терапия при злокачествени
заболявания за първо полугодие на 2013 година, съгласно
Приложение 1 към това решение.
3. Одобрява месечно разпределение на бюджета на НЗОК за
2013 година съгласно т. 1 и т. 2.

3.

Анализ
на
лекарствоВръща анализа за преработка от съвместната работна група,
потреблението
в
съставена от експерти от НЗОК и МЗ, заедно с анализа по т.
извънболничната
1.
медицинска помощ

4.

Проект на Решение за изменение и допълнение на
Решение № РД-НС-04-8 от
31.01.2013 г. на Надзорния
съвет на Националната
здравноосигурителна каса Точката е отложена за разглеждане на следващо заседание.
във връзка с Наредба за
допълнение на Наредба №
39
от
2004
г.
за
профилактичните прегледи
и диспансеризацията

Корекция в Инвестиционната програма на НЗОК за
2013година.
Приема предложението на Управителя на НЗОК за
корекция в Инвестиционната програма на НЗОК за 2013
година. Останалите свободни бюджетни кредити в размер на
49 240 лева (четиридесет и девет хиляди двеста и
четиридесет лева) планирани в параграф § 53-00
„Придобиване на НМДА“, подпараграф §§ 53-09
„Придобиване на други НМДА“ да бъдат преразпределени в
новосъздадени позиции, както следва:
Позиция № 10 „Доставка и монтаж на климатична
система в сървърната зала на РЗОК Велико Търново на
стойност 3 260 лева от параграф § 52-00 „Придобиване на
ДМА“, подпараграф §§ 52-03 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения“.

5.

Позиция № 13 „Създаване на финансов модул към
система HOSP_CPW“ на стойност 24 000 лева (двадесет и
четири хиляди лева) от параграф § 53-00 „Придобиване на
Предложение за корекция НДМА“, подпараграф §§ 53-01 „Придобиване на програмни
на
Инвестиционната продукти“.
програма на НЗОК за 2013
Позиция № 14 „Контрол на достъп до компютърните
г. и предложение за мрежи и мрежовите ресурси на НЗОК“ на стойност 20 400
откриване и провеждане на лева (двадесет хиляди и четиристотин лева) от параграф §
процедури за възлагане на 53-00 „Придобиване на НДМА“, подпараграф §§ 53-01
обществени поръчки
„Придобиване на програмни продукти“.
Обществена поръчка за „Доставка на 17 броя леки
автомобили за нуждите на НЗОК.
1. Разрешава откриване на процедура за избор на
изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на 17 броя леки автомобили за нуждите на
НЗОК“.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1.
Обществена поръчка с предмет: „Разширение и
поддръжка на Интегрираната информационна система на
Националната здравноосигурителна каса.“
Точката е отложена за разглеждане на следващо заседание.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация,
внедряване в експлоатация на софтуер за бизнес анализи за
нуждите на Национална здравноосигурителна каса”.
Точката е отложена за разглеждане на следващо заседание.

6.

Предложение за откриване
Точката е отложена за разглеждане на следващо
на конкурсна процедура за
заседание.
заема-не на длъжност-та
„Директор на РЗОК“

7.

Отчет на управителя на
НЗОК за изразходваните Утвърждава отчета на Управителя на НЗОК за
средства
при изразходваните средства при командироване в страната за
командироване в страната, месец април 2013 година.
за м. април 2013 г.

8.

Разни

8.1.

Актуализиран 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. 5,
т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в
хуманната медицина, на
медицински изделия и на
диетични храни за
специални медицински
цели

8.2.

Писмо с квх. № 07-0111/18.04.2013 г. от д-р
Сотир
Марчев,
Точката е отложена за разглеждане на следващо
Изпълнителен директор на заседание.
Български кардиологичен
институт.

8.3.

Предложение
за
разпределение прогнозни
стойности за ІІро, ІІІто и
ІVто тримесечие на 2013
Точката е отложена за разглеждане на следващо
година за ЛЗ за БМП,
заседание.
сключили договор за нова
дейност за извършване на
клинични процедури и
процедури
през
2013
година

8.4.

Заплащането на скъпоструващи консумативи за
неврохирургично
ендоваскуларно
лечение
на
здравноосигурени пациенти, съгласно Приложение № 5 към
член единствен на „Постановление № 5/10.01.2013 г. 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 ЛЗБП, договорни партньори на
НЗОК.

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

Точката е отложена за разглеждане на следващо заседание.

