ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
17 ЯНУАРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема разпределението на кредитите между
елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК, за придобиване на нефинансови активи
за 2017г., както следва:
№ по
ред

Наименование, параграфи и подпараграфи
Всичко за НЗОК

1.

№ РД-НС-04-8/17.01.2017 г.

1 § 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни
материални активи"
2 § 52-00 "Придобиване на дълготрайни
материални активи"
2.1 §§ 52-01 "Придобиване на компютри и
хардуер"
2.2 §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения"
2.3 §§ 52-04 "Придобиване на транспортни
средства"
2.4 §§ 52-05 "Придобиване на стопански
инвентар"
3 § 53-00 "Придобиване на нематериални
дълготрайни активи"
3.1 §§ 53-01 "Придобиване на програмни
продукти и лицензи за програмни продукти"

Годишен
план
2017г. в лв.
6 000 000
2 270 330
1 489 400
476 000
464 900
540 000
8 500
2 240 270
2 240 270

2. Одобрява в приложение 1 към настоящото Решение
списък на обектите и позициите по параграфи и
подпараграфи от т. 1 в инвестиционната програма на
НЗОК за 2017 година.
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава
вътрешни компенсирани промени до 50 000 (петдесет
хиляди) лева в параграфите и между тях, в рамките на
утвърдените средства за придобиване на нефинансови
активи в чл. 1, ал. 2, т. 1.2 от Закона за бюджета на НЗОК
за 2017 година.
4. Възлага на управителя на НЗОК на тримесечие да внася
за разглеждане от Надзорния съвет отчет за изпълнението
на Инвестиционната програма на НЗОК за 2017 г.
1. Приема предложения Правилник за устройството и
дейността на Националната здравноосигурителна каса.
2.

№ РД-НС-04-9/17.01.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия
по обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно чл.
19, ал. 7, т. 6 от Закона за здравното осигуряване.

За лекарствените продукти, подлежащи на задължително
централизирано договаряне на отстъпки на основание
чл.45, ал.19 от ЗЗО:
1. Cisplatin Accord 1 mg/ml - 50 ml с ПРУ Accord
Healthcare Ltd;
2. ENDOXAN power for sol. for inj. 200mg х 10 с ПРУ
Бакстер Онколоджи ГмбХ;
3. HOLOXAN power for sol. for inj. 1000 x 1 с ПРУ
Бакстер Онколоджи ГмбХ;
4. Carboplatin Actavis concentrate for sol. for inf.
10mg/ml - 15 ml х 1 с ПРУ Actavis Group PTC ehf.,
Исландия,

3.

№ РД-НС-04-10/17.01.2017 г.

ВЪЗЛАГА на управителя на НЗОК да сключи договори
за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1 от 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 със съответните притежатели на разрешения за
употреба на лекарствените продукти/техни упълномощени
представители, за предложените от същите размери на
отстъпките по-малки от нормативно установения
минимален размер 10%.
Настоящото решение е взето по целесъобразност, със
следните мотиви:
1. Горепосочените
лекарствени
продукти
са
безалтернативна основна терапия на онкологични и
онкохематологични заболявания, в т.ч. и на деца;
2. Изключването на тези противотуморни лекарствени
продукти от ПЛС и преустановяване на
заплащането им от НЗОК ще предизвика социално
напрежение, тъй като ще лиши пациентите от
животоспасяващо лечение. Съгласно чл. 5 на ЗЗО
задължителното
здравно
осигуряване
се
осъществява на принципите на равнопоставеност
при ползването на медицинска помощ и
солидарност на осигурените при ползването на
набраните средства;
3. Липсата на адекватна терапия би ограничило
терапевтичните възможности на специалистите и
насочване на пациентите към таргетна терапия,
която освен, че в много случаи не е основно
лечение, ще доведе до допълнително бюджетно
въздействие. Отпадането на лекарствените продукти
се дължи на фактори, извън медицинските критерии

за приложението им и ще създаде допълнително
финансово обременяване, както на онкологичните
центрове, така и на пациентите;
Наредба № 10/2011 г. за условията и реда за лечение с
неразрешени за употреба в Република България
лекарствени продукти, както и за условията и реда за
включване, промени, изключване и доставка на
лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от
ЗЛПХМ (обн. ДВ, бр.95 от 2011г.) дава възможност за
лечение с неразрешени за употреба в Република България
лекарствени продукти, доставени по специална поръчка на
лечебно заведение за болнична помощ. Преустановяване на
заплащането от НЗОК на горепосочените лекарствени
продукти и изключването им от ПЛС ще доведе до
необходимост от прилагането на тази наредба. Това
обстоятелство ще породи неяснота относно финансовата
ефективност при изразходване на публични средства за
тези продукти.
1. Да се закупи отчетената дейност на изпълнителите на
болнична медицинска помощ, които имат отчетена и
незаплатена дейност по клинични пътеки, клинични
процедури и амбулаторни процедури и приложените по тях
медицински изделия, извършени през периода м. април
2016 г. - м. ноември 2016 г., чиято стойност надвишава
утвърдените стойности по Приложение 2 към сключените
договори със съответните изпълнители.

4.

№ РД-НС-04-11/17.01.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, в срок до 23.01.2017 г. да изпратят
доклади, съгласно чл.221, ал.15 от Решение № РД-НС-0424-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от
Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на
НЗОК, за резултатите от извършените проверки и да заявят
необходимите средства за потвърдените при проверките
стойности на незаплатената дейност.
3. Проверените и потвърдени стойности, съгласно
докладите и заявките по т.2 от настоящото решение, да
бъдат изплатени след приемане от Надзорния съвет на
НЗОК на месечно разпределение на средствата по бюджета
на НЗОК за 2017., в месеца в който са осигурени заявените
средства по т.2 от настоящото решение.
4. Сумите на заплатените по т.3 от настоящото решение
медицински дейности и медицински изделия, да се добавят
към съответните стойности в Приложения №2 към
индивидуалните договори на изпълнителите на болнична
медицинска помощ в месеца, в който е извършено
плащането от РЗОК.

5.

№ РД-НС-04-12/17.01.2017 г.

1. Утвърждава на МБАЛ Ловеч „Проф. Д-р Параскев
Стоянов“ АД месечни стойности за дейностите за
болничната медицинска помощ в приложение 2 от
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017
г., заплащани в периода февруари - април 2017 г., по
651 626 лв., на основание приетата корекция в
предложението на директора на РЗОК Ловеч, на основание
мотивите от РЗОК Ловеч във връзка с неотчетения запор в
изчислението на базата за определяне на месечни
стойности.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК Ловеч стойностите по т. 1 за РЗОК да
бъдат отразени в Приложение № 2 към индивидуалния
договор на МБАЛ Ловеч „Проф. Д-р Параскев
Стоянов“АД.
1.
Приема
предложението
за
сключване
на
договори/допълнителни споразумения за оказване на
медицинска помощ с „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД,
гр.Панагюрище, в сила от датата на подписването им.

6.

№ РД-НС-04-13/17.01.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК, чрез директора на
РЗОК Пазарджик да сключи договори/допълнителни
споразумения с „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД,
гр.Панагюрище за дейностите за болнична медицинска
помощ, на основание чл. 19 и при изпълнение на реда по
чл. 18 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 29март 2016 г., като
отчетените
случаи
по
силата
на
сключените
договори/допълнителни споразумения, съгласно т. 1 от
настоящото решение се заплащат за сметка на средствата в
ЦУ на НЗОК до 30.04.2017 г.

