ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
26 ОКТОМВРИ 2016 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Да се освободят средства в размер на 1 000 хил. лева от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за
лечение на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги, за заплащане
на приложените от изпълнителите на болнична медицинска
помощ лекарствени продукти през м. септември 2016 г.

1.

№ РД-НС-04-121/26.10.16 г.

Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.

в лева

№ по ред Увеличение

1 000 000

1.1.

Текущи разходи

1 000 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

1 000 000

1.1.3.5.

1.1.3.5.1.

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
в т.ч. 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.

1 000 000

1 000 000
1 000 000

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

1 000 000

Приема приложеното към това решение Изменение и
допълнение на „Правила за условията и реда за прилагане на
чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2016 г.“, приети с решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-34/27.04.2016 г.,
изменени и допълнени с решения на Надзорния съвет на
НЗОК №№ РД-НС-04-87/27.07.2016 г. и РД-НС-0499/08.09.2016 г. както следва:
§ 1. В чл. 16 се създават алинеи 9 и 10 със следното
съдържание:
2.

№ РД-НС-04-122/26.10.16 г.

„(9) Месечните стойности в приложение № 2 по
договорите с изпълнителите на БМП, утвърдени с решения
от Надзорния съвет на НЗОК, могат да бъдат променени по
предложение на директора на РЗОК с доклад за всеки
отделен изпълнител на БМП, включващ:
1.
конкретните
обстоятелства,
необходимост от промяна;

довели

до

2. резултатът от текущите проверки на РЗОК при
констатирана тенденция на нарастване на разходите
на ниво лечебно заведение, отделение/клиника.“
„(10) Докладите по ал. 9 се придружават от стандартна
форма „Предложение от РЗОК за корекции на месечни
стойности в Приложение № 2 по договора с изпълнител на

БМП“, съгласно приложение 4“.
§ 2. В Преходни и заключителни разпоредби в § 4 се
създават ал. 4 и 5 със следното съдържание:
„(4) След прилагане на чл. 16 ал. 1, с неусвоените
стойности за дейностите по чл. 4 ал. 1 т. 2 и т. 3 на ниво
РЗОК, се закупуват отчетените дейности по чл. 4 ал. 1 т. 1
(определени в Приложение 1 към настоящите Правила),
преди директорът на РЗОК да вземе решение по чл. 16 ал. 3.
(5) Директорите на РЗОК информират ежемесечно
Надзорния съвет на НЗОК за изпълнението на чл. 16, ал. 3 и
на ал. 4. “
§ 3. Настоящите правила изменят и допълват Правила за
изменение и допълнение на правила за условията и реда за
прилагане на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., приети с
Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-0434/27.04.2016 г., изменени и допълнени с Решения на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-87/27.07.2016 г., №
РД-НС-04-99/08.09.2016 г. и влизат в сила от дейност месец
ноември 2016 г.

