ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 АПРИЛ 2013 Г.

№

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД

1.

Проект на Решение за
изменение и допълнение
на Решение № РД-НС-04-8
от
31.01.2013
г.
на
Надзорния
съвет
на
Националната
здравноосигурителна каса
във връзка с Наредба за
допълнение на Наредба
№39 от 2004 г. за
профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн.,
ДВ, бр.33 от 05.04.2013 г.)

2.

Отлага приемането на Отчета за изпълнението на
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
Отчет за изпълнението на
периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. за следващо заседание
бюджета на НЗОК към
на Надзорния съвет, като отчета следва да се допълни с
31.12.2012 година
резюме и допълнителен анализ съгласно препоръките
дадени в хода на заседанието.

РЕШЕНИЕ
1. Отлага разглеждането на Решение за изменение и
допълнение на Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на
Надзорния съвет на НЗОК във връзка с Наредба за
допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ, бр. 33 от 05.04.2013
г.) за следващо заседание.
2. Приема да се изготви писмо до министерство на
здравеопазването за преразглеждане на допълнените
разпоредби на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 33 от
05.04.2013 г.) с цел запазване на досегашния облекчен ред за
достъп на пациентите с психични заболявания до
диспансерно (амбулаторно) наблюдение.

1. Приема предложената информация за сведение.

3.

4.

2. Одобрява извършения разход за отчетената и изплатена
дейност от лечебните заведения за болнична помощ през
първо тримесечие и възлага на Управителя на НЗОК
ежемесечно да актуализира утвърдените прогнозни месечни
стойности по всички видове дейности в Приложение 2 към
индивидуалните договори с лечебните заведения за
болнична медицинска помощ с реално отчетените за
заплащане стойности по различните договори, в рамките на
средствата, утвърдени от Надзорния съвет на НЗОК.

Предложения
за
преразглеждане
на
годишни
прогнозни
стойности на разходите за
2013 година, на лечебните
заведения за болнична 3. Отлага актуализирането на годишните прогнозни
медицинска помощ
стойности на разходите на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ за второ тримесечие и възлага на
Управителя на НЗОК да извърши проверки в лечебните
заведения за болнична медицинска помощ, в които се
прилагат онколекарства, съвместно с Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ и да докладва за резултатите от тях.

Одобрява вътрешно компенсирани промени на
Извършване на вътрешно 1.
кредитите
между елементите на ЕБК по бюджета на НЗОК
компенсирани промени на
кредитите
между за 2013 година, както следва:
елементите по Единната
 Прехвърляне на средства от разходите за издръжка на
бюджетна класификация в
административни
дейности
към
бюджета на НЗОК за 2013
здравноосигурителни плащания за специализирана
година и утвърждаване на
извънболнична медицинска помощ, във връзка с
месечно разпределение на
влезли в сила съдебни решения и издадени

бюджета
съвет

от

надзорния

изпълнителни листа - РЗОК Враца – 14 715 лева и
РЗОК Шумен 1 926 лева.
 На основание актуализираните годишни прогнозни
стойности на разходите на база изпълнение на I-во
тримесечие на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ, да се увеличат средствата по
съответните параграфи по ЗБНЗОК за 2013 година,
както следва:
•
диализа
при
терминална
бъбречна
недостатъчност от 70 000 000 лева да се увеличат на
72 000 000 лева;
•
интензивно лечение от 40 000 000 лева да се
увеличат на 42 000 000 лева.
 Прехвърляне на средства на база отчетени дейности
през I-во тримесечие на 2013 г. от лечебните
заведения за болнична медицинска помощ, в размер
на
14 850 614
лева
от
параграф
„Здравноосигурителни плащания“ в параграф
„Предоставени
трансфери
към
бюджетни
предприятия сключили договори за извършване на
медицински услуги с НЗОК“
2.
Одобрява месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2013 година съгласно т. 1 от настоящото Решение в
Приложение №1.
3.
Възлага на Управителя на НЗОК да утвърди и
контролира изпълнението на бюджетните сметки на ЦУ на
НЗОК и РЗОК за 2013 година.

5.

6.

Проект на Методика за
договаряне на отстъпки от
стойността
за
лекарствените продукти,
предназначени за лечение
на
злокачествени
заболявания в условията
на болнична медицинска
помощ и заплащани от
НЗОК извън стойността на
съответните
клинични
пътеки/процедури
Предложение
за
заплащането
на
лекарствените
продукти
Genotropin,
Sandimmun
neoral, CellCept по реда на
чл.56, ал.3 от ЗЗО за деца,
лекувани през 2012г. със
средства
от
благотворителната
инициатива на Президента
на Република България

1. Утвърждава Методика за договаряне на отстъпки от
стойността за лекарствените продукти, предназначени за
лечение на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън
стойността на съответните клинични пътеки/процедури,
която отменя Методика за договаряне на отстъпки от
стойността на лекарствените продукти, предназначени за
лечение на злокачествени заболявания в болнични условия и
заплащани от НЗОК, приета с решение на Надзорния съвет
на НЗОК № РД-НС-04-6/31.01.2012 г.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да организира дейността
по прилагане на акта по т. 1.

Поради факта, че Министерство на здравеопазването е
постигнало договореност с притежателите на разрешения за
употреба, че ще дарят целия курс на лечение на пациентите
и няма да се допусне прекъсване в схемите на лечение на
децата, е отпаднала необходимостта Надзорният съвет да
взима решение по точката.

„Българската Коледа“.

7.

Предложение за откриване
и
провеждане
на
процедура за възлагане на
обществена поръчка за
доставка на 17 броя леки
автомобили за нуждите на
НЗОК

8.

Отчет на управителя на
Утвърждава отчета на Управителя на НЗОК за
НЗОК за изразходваните
средства
при изразходваните средства при командироване в страната за
командироване в страната, месец март 2013 година
за м. март 2013 г.

9.

Разни

Решението по точката е отложено.

1. Заплащането за медицинските дейности по НРД 2012 г.,
извършени в периода 01.01.2013 г. до сключване на
договора с НЗОК, от лечебните заведения за болнична
помощ, които не са били изпълнители на медицинска помощ
по договор с НЗОК през 2012 г., да бъде извършено със
сключването на допълнителни споразумения към
индивидуалните договори на ЛЗ за БМП.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК подписването на допълнителни
споразумения с лечебните заведения, съобразени с
настоящото решение.

9.1.

Решение за плащане по
решение №РД-НС-04-40 от
2 април 2013 и заплащане
на опиоидните аналгетици,
съгласно изменението на
Наредба №40 от 2004 г.
обн. в ДВ, бр.31 от
29.03.2013 г.

3. Възлага на Управителя на НЗОК след отчитане на
заплащането да актуализира бюджетните сметки на РЗОК
със съответните суми на извършеното плащане.
1. Заплащането на опиоидните аналгетици, отпуснати в
периода 01.01.2013 г. – 31.01.2013 г., съгласно изменението
на Наредба № 40 от 2004 г. на Министъра на
здравеопазването в брой 31 на „Държавен вестник“ от дата
29.03.2013 г., да бъде извършено със сключването на
допълнителни споразумения към индивидуалните договори
на лечебните заведения за болнична медицинска помощ.
2. Утвърждава формат на „Спецификация за приложени
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, извън цената на
клинична процедура №6“ към Приложение 8 „Финансови
отчетни документи“ по Решение на НС на НЗОК № РД-НС04-8/31.01.2013 г. (Приложение към Решението).
3. Възлага на Управителя на НЗОК да организира и
контролира процесите по отчитане и заплащане, както и да
актуализира бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за
2013 година, съгласно настоящото решение.

9.2.

Възлагане на обществена
поръчка за „Разширяване
на обхвата на използване
на Archimed eProcess като
Точката се отлага за следващо заседание на Надзорния
система за управление на съвет, като предложението да бъде допълнено с обосновка.
документооборот
и
административни процеси
в НЗОК и 28 РЗОК“

9.3.

Г-н Пламен Таушанов поиска да му бъдат предоставени
Информация
за становищата на консултантите, участващи в процедурата по
процедурата за договаряне договаряне на медицинските изделия.
на медицински изделия
По решение на Надзорния съвет са предоставени
исканите становища.

9.4.

Направени предложения за подобряване организацията
Поставени въпроси от доц.
при подготовката на заседанията на Надзорния съвет на
д-р Красимир Гигов
НЗОК.

