ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ЮНИ 2016 г.
№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

1.

№ РД-НС-04-60/21.06.16 г.

2.

№ РД-НС-04-61/21.06.16 г.

3.

№ РД-НС-04-62/21.06.16 г.

РЕШЕНИЕ
Одобрява годишния финансов отчет на НЗОК за 2015
година.
1. Одобрява годишния отчет за изпълнението на бюджета на
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015
година и кратък отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК
за 2015 година.
2. Възлага на управителя на НЗОК да внесе годишния отчет
за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2015 година в срок
до 30 юни 2016 г. чрез министъра на здравеопазването и
Министерски съвет в Народното събрание.
1. Одобрява годишния отчет за дейността на НЗОК за 2015
година.
2. Възлага на управителя на НЗОК да внесе годишния отчет
за дейността на НЗОК за 2015 година в срок до 30 юни 2016
г. чрез министъра на здравеопазването и Министерски съвет
в Народното събрание.
1.Приема за сведение представената информация
изпълнението на ЗБНЗОК към 31.04.2016 година
очакваното
изпълнение
на
разходите
здравноосигурителни плащания за 2016 година.

4.

№ РД-НС-04-63/21.06.16 г.
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и
за

2. Възлага на управителя на НЗОК да остойности мерките за
овладяване на очакваният преразход на средства по
здравноосигурителните плащания и да ги представя един
път месечно в заседание на Надзорният съвет, в т.ч да
предприеме следните действия:
 Привеждане на обемите за медицински дейности в
болничната помощ (обнародвани в Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 година на НС) в
съответствие
с
отчетената
от
договорните
партньорите дейност за 2015 година и на база на
анализа за изпълнението за първите четири месеца на
2016 година, с изключение на обемите за дейностите,
които са на централизирано плащане.
 Да
въведе
пилотен
проект
за
пръстова
автентификация в 20 лечебни заведения, изпълнители
на болнична помощ, отчели най-голям брой
хоспитализации през 2015 година и да се уведоми НС
на НЗОК за резултатите.
 На основата на анализа за първите четири месеца на
2016 година да извърши проверки във всички ЛЗ
сключили договор по КП № 189, 173, 207, 283 и 298 и
КПр. № 5 по Наредба № 40 от 2004 г. за основния
пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на

НЗОК и съответните пътеки от Наредба № 2 от
2016г. за основния пакет здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК. Проверката на
изпълнителите по КП № 298 и КПр. № 5 да включва
и проверка на разхода на лекарства за системно
лекарствено лечение на онкологични заболявания.
 Да извърши проверка на всички ЛЗ, сключили
договор за оказване на болнична медицинска помощ
по КП, КПр и АПр с увеличен обем дейност за
съответните медицински дейности по КП, КПр и
АПр през първите четири месеца на 2016 г. спрямо
съответния период на 2015 г.
 Да направи анализ относно необходимостта от
допълнителни отстъпки по реда на Наредба № 10
и/или промяна на статуса на ЛП в ПЛС базирани на
фармако-икономически анализ.


Да изготви анализ за необходимостта от промяна в
механизмите на групиране на заплащаните от НЗОК
лекарствени продукти съобразно терапевтичния
ефект.

3. Възлага на управителя на НЗОК да извършва
ежеседмичен контрол и съпоставка на данните за
тенденциите в изпълнението на бюджета на НЗОК по видове
здравноосигурителни плащания, спрямо средномесечният
план за максимално допустимите параметри на тези
разходи, съгласно Приложение 1. Информацията да се
изпраща ежеседмично на членовете на НС и на министъра
на здравеопазването с кратка обяснителна записка за
тенденциите.
4. Възлага на управителя на НЗОК да изготви график и да
определи отговорни лица за организиране и провеждане
договарянето на отстъпки и възстановяването на сумите от
притежателите на разрешение за употреба на лекарствени
продукти, съгласно Наредба № 10/2009 г. на МЗ, в рамките
на 70 млн.лв., в срок до 30.11.2016 година. Възлага на
управителя да докладва сроковете за възстановяване на
следващото заседание на НС на НЗОК.
5. Възлага на управителя на НЗОК, да представя всеки
месец, едновременно с отчета за изпълнението на бюджета
на НЗОК и коригирано месечно разпределение на бюджета,
в съответствие с касовото изпълнение на бюджета, както и
очаквано изпълнение на бюджета до края на годината с
кратка обяснителна записка.
6. Възлага на управителя на НЗОК да предложи на МЗ
конкретни мерки с финансови ефекти за промени в ПЛС и за
промени в нормативни документи, от компетенциите на МЗ,
водещи до ограничаване на преразхода на средства в

обхвата на здравноосигурителните плащания за лекарствени
продукти за домашно лечение и за лекарствени продукти за
лечение на онкологични заболявания, във връзка с мерките
по т.2 от настоящото Решение.
1.Приема направеното от управителя на НЗОК предложение
по изключение да се разреши сключване на договор с МБАЛ
„Тота Венкова“ Габрово, гр. Габрово за КП 198
„Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции
на меките и костни тъкани“. Директорите на РЗОК Габрово
и на РЗИ Габрово са изразили положителни становища от
необходимостта от специализирана хирургична помощ в
условията на спешност.
5.

6.
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№ РД-НС-04-65/21.06.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Габрово по изключение да сключи договор с МБАЛ „Тота
Венкова“ Габрово за оказване на медицинска помощ по КП
№ 198 „Хирургично лечение при животозастрашаващи
инфекции на меките и костни тъкани“ в условията на
спешност, и в случай, че лечебното заведение отговаря на
всички останали общи и специални условия на Решението
на Надзорния съвет на НЗОК и диагностично-лечебния
алгоритъм на клиничната пътека.
1.Приема направеното от управителя на НЗОК предложение
по изключение да се разреши сключване на договор с МБАЛ
Търговище АД за оказване на медицинска помощ по
клинични процедури № 3 „Интензивно лечение, мониторинг
и интензивни грижи с механична вентилация и/или
парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация
и/или парентерално хранене“ въпреки липсата на лекар със
специалност „Нефрология“ на основен трудов договор, но
при наличието на лекар с консултантски договор. Лечебното
заведение и през миналата година е изпълнявала болнични
дейности по тези процедури при същите условия.
Директорът на РЗОК Търговище е изразил положително
становище с оглед необходимостта от осигуряване на
дейностите в рамките на посочените клинични процедури за
интензивна помощ и реанимация.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Търговище по изключение да сключи договор с МБАЛ
Търговище АД за оказване на медицинска помощ по
клинични процедури № 3 „Интензивно лечение, мониторинг
и интензивни грижи с механична вентилация и/или
парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация
и/или парентерално хранене“, в случай че лечебното
заведение отговаря на всички останали общи и специални
условия от Решението на Надзорния съвет на НЗОК, както и
на диагностично-лечебния алгоритъм на тези клинични
процедури.

7.

№ РД-НС-04-66/21.06.16 г.

1.Приема направеното от управителя на НЗОК предложение

по изключение да се разреши сключване на договор с МБАЛ
„Живот+“ ЕООД, гр. Крумовград за оказване на медицинска
помощ по клинични пътеки, поради липсата на достатъчен
брой лекари със специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“. Към настоящия момент в лечебното заведение
работят един специалист на основен трудов договор – д-р
Вълков, двама специалисти на 4 часа – д-р Смаил и д-р
Чакърова, както и един лекар без специалност на основен
трудов договор – д-р Попова. Директорът на РЗОК
Кърджали изразява положително становище за сключване
на договор.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Кърджали по изключение да сключи договор с МБАЛ
„Живот+“ ЕООД, гр. Крумовград за оказване на медицинска
помощ по клинични пътеки, с оглед необходимостта от
осигуряване на безпрепятствен достъп и своевременност на
населението за този труднодостъпен планински район до
болнична помощ.

8.

№ РД-НС-04-67/21.06.16 г.

1.Приема направеното от управителя на НЗОК предложение
по изключение, поради липсата на достатъчен брой лекари
на основен трудов договор, да се разреши сключване на
допълнително споразумение с МБАЛ „Девин“ ЕАД, гр.
Девин за оказване на медицинска помощ по клинични
пътеки. Предвид спецификата на региона и с цел
гарантиране правото на достъп до болнична медицинска
помощ на населението от община Девин и съседните
общини - Доспат и Борино, да бъдат включени в
Приложение № 1 като изпълнители по клинични пътеки и
амбулаторни процедури - д-р Ангел Каръшев и д-р Георги
Солаков, със специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“, както и д-р Ковачев със специалност „Хирургия“,
при стриктно спазване на работните графици.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Смолян по изключение да сключи допълнително
споразумение с МБАЛ „Девин“ ЕАД, гр. Девин за оказване
на медицинска помощ по клинични пътеки, с оглед
необходимостта от осигуряване на бепрепятстван достъп и
своевременност на населението до болнична помощ.

9.

10.
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1.Отлага за следващо заседание разглеждането на
направените предложения по отношение на „МБАЛ – Уни
Хоспитал“ ООД гр. Панагюрище, МБАЛ „Пълмед“ ООД –
клон МС – „Здраве“ гр. Пазарджик и УМБАЛ „Пълмед“
ЕООД гр. Пловдив, на които по изключение да се разреши
сключването на договор/допълнително споразумение.
2. Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание да
представи комплексен анализ и оценка на въздействието.
Възлага на Управителя на НЗОК да сключи договор с фирма
Екос Медика ООД, упълномощен представител на Baxter
AG, Austria, за следното:

С цел да се осигури лечението на пациенти с инхибиторна
хемофилия, клинично решени за провеждане на терапия на
имунен толеранс (ИИТ), притежателят на разрешението за
употреба/неговият упълномощен представител ще осигури
безплатно лекарствен продукт с INN Coagulation factor VIII
(Octocog alfa) - Advate 500 IU power for solution for infusion
в количества, необходими за лечението на пациенти
съгласно,
протоколи
за
лечение,
издадени
от
Специализираните комисии в лечебните заведения до
01.09.2016.
Одобрява Изисквания за провеждане на лечение на болни с
лекарствени продукти, за които в Позитивния лекарствен
списък – Приложение 1 Националният съвет по цени и
реимбурсиране е определил да бъдат подписвани и
отпускани по реда на чл. 78 от Закона за здравното
осигуряване, както следва:
11.

№ РД-НС-04-70/21.06.16 г.

- „Изисквания на НЗОК при лечение на болни с тежка
персистираща алергична астма с Оmalizumab в
извънболничната помощ“;
- „Изисквания на НЗОК при лечение с Palivizumab на деца с
бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния
период, ниското тегло при раждането и вродени сърдечни
малформации“;

12.

№ РД-НС-04-71/21.06.16 г.

- „Изисквания на НЗОК при лечение на остеопороза в
извънболничната помощ“.
1. Възлага на Управителя на НЗОК да сключи
Допълнително споразумение към основния договор с фирма
Novartis Europharm Limited, притежател на разрешение за
употреба на лекарствения продукт Jakavi tablets 5 mg х 56, за
следното:
Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/
заплаща лечение с лекарствения продукт Jakavi tablets 5 mg
х 56 на до 15 /петнадесет/ здравноосигурени лица /ЗОЛ/.
Фирмата предоставя отстъпка, която представлява поемане
от нейна страна, при необходимост, на терапията на всеки
следващ над 15 ЗОЛ.
2. Приема изготвените и предложени от комисията по
Заповед № РД-18-68/18.05.2016 г. „Вътрешни правила за
дейността на комисията в Централно управление на
националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
разглеждане на искания за заплащане лечението на
пациенти с диагноза „Миелофиброза“ с МКБ КОД D 47.1 с
лекарствен продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB)“,
във връзка с Решение № РД-НС-04-124/18.12.2015 г., и
Приложение №1 към тях - Критерии за започване,
мониториране и прекъсване на лечението с Ruxolitinib при
миелофиброза с МКБ код D47.1.
3. Възлага на управителя на НЗОК „Вътрешни правила за
дейността на комисията в ЦУ на НЗОК за разглеждане на
искания за заплащане лечението на пациенти с диагноза

„Миелофиброза“ с МКБ КОД D 47.1 с лекарствен продукт
JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB)“ да се публикуват на
официалната интернет страница на НЗОК и да се уведомят
договорните партньори.

13.

14.

№ РД-НС-04-72/21.06.16 г.

№ РД-НС-04-73/21.06.16 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
допълнителен брой СМД (Бланка МЗ-НЗОК №№ 3, 3А) и
стойност на МДД (Бланка МЗ-НЗОК № 4), назначавани от
изпълнители на първична и специализирана медицинска
помощ за второ тримесечие на 2016 година на РЗОК Враца,
РЗОК Добрич, РЗОК Благоевград, РЗОК Велико Търново,
РЗОК Смолян и РЗОК Ловеч.
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
месечни стойности за дейностите в болнична медицинска
помощ (БМП) за II-ро четиримесечие на 2016 г. (месеци на
дейност април – юли 2016 г.) по РЗОК и изпълнители на
БМП, по реда 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.“ (Правилата), приети с
решение № РД-НС-04-34/27.04.2016
г.
съобразено
с
направеното предложение в хода на заседанието.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, утвърдените стойности, съгласно т. 1
от това решение да бъдат отразени в приложения № 2 към
съответните индивидуални договори с изпълнителите на
БМП.
1. Изменя Решение № РД-НС-04-43/16.05.2016 г. както
следва:

15.

№ РД-НС-04-74/21.06.16 г.

„Диспансерното наблюдение при лица със сърдечно-съдови
заболявания и с наличие на сърдечни и съдови импланти и
транспланти да се осъществява само от лекар-специалист по
кардиология до края на първата година от интервенцията.“
2. Възлага на управителя на НЗОК да измени Указание №
РД-16-27/20.05.2016 г. съгласно промените по т. 1.

16.

№ РД-НС-04-75/21.06.16 г.

На основание чл. 45, ал. 15 от ЗЗО се извършват следните
промени в Решение на НС № РД-НС-04-85/12.10.2015 г.,
определящо състава на представителите на НЗОК, които да
съгласуват Условията и реда за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК:
Д-р Николай Йорданов Ингилизов се заменя с маг. фарм.
Милена Стефчова Цонева – главен експерт в дирекция
ЛПМИКПО.
Ваня Стефанова Гойчева - главен експерт в дирекция БФП
се заменя с Евгения Иванова Стойчева - главен експерт в

дирекция БФП.

17.

№ РД-НС-04-76/21.06.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да избере по-ефективната
от представените оферти и да сключи договор за
предоставяне на програмно време за излъчване на рубрика и
информационни
радио-спотове
на
Националната
здравноосигурителна каса.

18.

№ РД-НС-04-77/21.06.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да освободи от длъжност
директора на РЗОК София град.

