ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
13 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-19/13.02.2017 г.

Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия
по публикуване на проекта на Национален рамков договор
за медицинските дейности за 2017 г. на интернет
страницата на НЗОК за провеждане на обществени
консултации.
1. Приема в приложение към настоящото решение
актуализация на месечното разпределение на бюджета на
НЗОК за 2017 г., прието с решение № РД-НС-0418/27.01.2017 г.

2.

№ РД-НС-04-20/13.02.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2017 г., съгласно настоящото
решение.
3. Във връзка с изпълнението на решение на Надзорния
съвет на НЗОК № РД-НС-04-11 от 17.01.2017 г. следва да
бъде отложено за срока по § 9 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК
за 2017 г. и възлага на управителя на НЗОК да представи
допълнителен анализ за тенденциите и рисковете за
изпълнението на здравноосигурителните плащания.

3.

№ РД-НС-04-21/13.02.2017 г.

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 ЗЛПХМ между директора
на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти“ и „Договор за отпускане
на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели за домашно лечение,
заплащани напълно или частично от НЗОК“, сключен
между НЗОК/РЗОК и притежателите на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки), както
следва:
1. Цветелина Лъчезарова Дешкова – директор на
дирекция ЛПМИКПО – Председател;
2. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция СЧР
и главен счетоводител;
3. Ирена Делянова Бенева – началник отдел в
дирекция ЛПМИКПО;
4. Юлиан Живков Якимов – главен юрисконсулт в
дирекция ЛПМИКПО;
5. Павлина Василева Иванова – началник отдел в
дирекция ЛПМИКПО;

6. София Герасимова Георгиева – главен експерт
дирекция ЛПМИКПО;
7. Милена Стефчова Цонева – главен експерт
дирекция ЛПМИКПО;
8. Лъчезара Божидарова Манева – началник отдел
дирекция ИПСИ;
9. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт
дирекция БФП.
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Резервни представители:
1. Антон Благоев Величков – главен експерт в
дирекция ИПСИ;
2. Светослав Красимиров Вътов – главен експерт в
дирекция ЛПМИКПО;
3. Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция
ЛПМИКПО;
4. Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в
дирекция БФП.
II. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна
група с определените по т. І представители на НЗОК и 9
(девет) представители от Управителния съвет на Български
фармацевтичен съюз за реализиране на съгласуване на
процедура по т. I.

4.

№ РД-НС-04-22/13.02.2017 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ „Харманли“ ЕООД, гр. Харманли за
оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, като
осигурява
двама
специалисти
със
специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ на допълнителен
трудов договор по 4 часа, вместо един специалист на 8
часов трудов договор. Директорът на РЗОК Хасково
изразява положително становище и подкрепя молбата на
управителя
на
лечебното
заведение,
поради
необходимостта от осигуряването на достъпност и
своевременност на населението до болнична помощ.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Хасково по изключение да сключи договор с МБАЛ
„Харманли“ ЕООД, гр. Харманли за оказване на
медицинска помощ по клинични пътеки, с оглед
необходимостта от осигуряване на безпрепятствен достъп
и своевременност на населението до болнична помощ.

5.

№ РД-НС-04-23/13.02.2017 г.

Възлага на управителя на НЗОК да утвърди нови
„Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С
хепатит при болни над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ“, съобразени със становищата на
националните консултанти по гастроентерология.

