ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
28 ОКТОМВРИ 2016 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1. Одобрява проект на Закон за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2017
година след становище на министъра на
здравеопазването по чл. 19, ал. 7 т. 3 от Закона за
здравното осигуряване.
1.

№ РД-НС-04-123/28.10.16 г.

2. Възлага на управителя на Националната
здравноосигурителна каса на основание чл. 19, ал. 7
т. 5 от Закона за здравното осигуряване да внесе
чрез
министъра
на
здравеопазването
в
Министерския съвет одобрения по т. 1 проект на
Закон
за
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса за 2017 година.
1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 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 (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.), който на основание на
чл. 45, ал. 9 от ЗЗО да предложи на министъра на
здравеопазването.
Проектът е със следното съдържание:

2.

№ РД-НС-04-124/28.10.16 г.

„Параграф единствен. В глава четвърта „Условия,
критерии и ред за договаряне на отстъпки на лекарствените
продукти“, Раздел І „Условия, критерии и ред за провеждане
на задължително централизирано договаряне на отстъпки за
лекарствени продукти, включени или за които е подадено
заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2
ЗЛПХМ“ се създава чл. 23д:
„Чл. 23д. Член 23г не се прилага, когато за съответния
лекарствен продукт е сключено споразумение за отстъпки
при условията и по реда на международен договор, ако това
е предвидено в конкретното споразумение за отстъпки с
притежателя на разрешение за употреба или неговия
упълномощен представител.“
2. Възлага на управителя на НЗОК да представи проекта по
т. 1 на министъра на здравеопазването заедно с мотиви към
него с определеното в чл. 28, ал. 2 от Закона за
нормативните актове съдържание.

1. Да се освободят средства в размер на 28 000 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 и за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността
на оказваните медицински услуги, за извършване на
дължимите плащания към аптеки за отчетен период 16 –
30.09.2016 г.
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.

3.

№ РД-НС-04-125/28.10.16 г.

№ по ред Увеличение

в лева
28 000 000

1.1.

Текущи разходи

28 000 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

28 000 000

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

№ по ред Намаление
1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

28 000 000

28 000 000
28 000 000

2. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК
за 2016 г., във връзка с т. 1 от настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2016 г., съгласно настоящото
решение.

