ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
20 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

№

1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-168/20.12.16 г.

№ РД-НС-04-169/20.12.16 г.

РЕШЕНИЕ
1. Приема предложения от управителя на НЗОК проект на
Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните
дейности за 2016 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия
по публикуване на сайта на НЗОК за обществено обсъждане
на проекта по т. 1.
1. Заплащането към изпълнителите на дентална помощ за
дейността за м.ноември 2016 г., заявена на стойност 14 444
670 лв., да се извърши в срок до 12.01.2017 г.
2. Средствата по т. 1 не са част от предвидените 147
милиона лева в бюджета на НЗОК за 2017 г. за дентална
помощ.
1. Да се освободят оставащите средства в „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, в
размер на 1 184 793 лева, с които да се увеличат средствата
за
здравноосигурителни
плащания
за
първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за заплащане
на дейността на изпълнителите на ПИМП за м. ноември
2016 г.
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.
№ по ред Увеличение
1.1.
1.1.3.
1.1.3.1.

3.

№ РД-НС-04-170/20.12.16 г.

Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Първична извънболнична медицинска помощ

№ по ред Намаление
1.3.
Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

в лева
1 184 793
1 184 793
1 184 793
1 184 793
1 184 793
1 184 793

2. По реда на § 1 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., средства в размер
на 42 354 300 лв. от преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи,
съгласно информацията от Националната агенция за
приходите, да се ползват като източник на допълнителни
средства
за
здравноосигурителни
плащания
към
изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска
помощ, за отчетената дейност за м. ноември 2016 г., по ред,
както следва:

Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.
№ по ред Увеличение

в лева
42 354 300

I.
1.
1.1.
2.
№ по ред

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
Здравноосигурителни приходи
Здравноосигурителни вноски
Неданъчни приходи
Увеличение

42 354 300
39 630 300
39 630 300
2 724 000
42 354 300

II.
1.
1.1.
1.1.3.
1.1.3.1.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ
Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Първична извънболнична медицинска помощ
Специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение)
Медико-диагностична дейност
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните

42 354 300
42 354 300
42 354 300
42 354 300
5 691 319

1.1.3.2.
1.1.3.4.
1.1.3.5.
1.1.3.5.1.
1.1.3.7.

Болнична медицинска помощ

3 987 155
3 974 896
4 626 555
4 626 555
24 074 375

3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за
разходи и трансфери по бюджета на НЗОК за насочване на
прогнозните остатъци на средства към 31.12.2016 г., за
осигуряване на допълнителни средства, необходими за
заплащане на дейността на изпълнителите на болнична
медицинска помощ (БМП) за м. ноември 2016 г., както
следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.

в лева

№ по ред Увеличение

45 769 624

Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на
1.1.3.5.1. болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги
1.1.3.6.
Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ
1.1.3.7.
Болнична медицинска помощ
№ по ред Намаление
1.1.
Текущи разходи
1.1.1.
Разходи за персонал
1.1.2.
Издръжка на административните дейности
1.1.3.
Здравноосигурителни плащания
1.1.3.3.
Дентална помощ
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени
1.1.3.5.
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински
1.1.3.5.0. услуги
в т.ч. стойност на възстановените разходи от ПРУ, съгласно Наредба 10/2009
1.1.3.8.
Други здравноосигурителни плащания
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на
1.1.3.8.1.
системите за социална сигурност

45 769 624
45 769 624
21 107 950

1.1.
1.1.3.
1.1.3.5.

1.2.

Придобиване на нефинансови активи

21 107 950
3 225 602
21 436 072
45 769 624
42 474 278
457 029
909 299
41 107 950
13 148 727
7 959 223

7 959 223
20 000 000
20 000 000
3 295 346

4. Заплащането към изпълнителите на дентална помощ за
дейността за м.ноември 2016 г., заявена на стойност 14
444 670 лв., да се извърши на основание решение № РД-НС04-169/20.12.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК в срок до
12.01.2017 г.
5.
Заплащането
към
договорните партньори
за
предоставените в отчетен период 01 - 15.11.2016 г.
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, за домашно лечение
на територията на страната, със заявена стойност
32 419 029 лв., да се извърши през м. януари 2017 г.
6. Да се извърши частично заплащане на изпълнителите на
БМП за приложените през м. ноември 2016 г. медицински

изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, в общ
размер от 3 339 627 лв.
7. Заплащането към изпълнителите на БМП на останалата
част от 5 525 795 лв. от заявената стойност на приложените
през м. ноември 2016 г. медицински изделия, прилагани в
болничната медицинска помощ, да се извърши през
м.януари 2017 г.
8. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализиран годишен план и месечно разпределение на
бюджета на НЗОК за 2016 г., във връзка с настоящото
решение.
9. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2016 г., съгласно настоящото
решение.
10. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от
неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2016 г., да се
разпределят и издължат за здравноосигурителни плащания.
11. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните
размери на стойностите за здравноосигурителни плащания с
вътрешно-компенсирани промени по т. 10 от настоящото
решение.

4.

№ РД-НС-04-171/20.12.16 г.

1. Приема за информация текущото изпълнение на обемите
в извънболнична и болничната медицинска помощ през
2016 г. и свързаните здравноосигурителни плащания към
31.12.2016 г., съгласно чл. 65, ал. 2 и чл. 199, ал. 2 на
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и
чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
касa (Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на
НЗОК).
2. Приема коригирани обеми по чл. 62 - 64 и чл.193 - 198 от
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК
с Решение за изменение на Решение № РД-НС-04-24-1 от
29.03.2016 г. на НС на НЗОК.

5.

6.

№ РД-НС-04-172/20.12.16 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 четвърто тримесечие на 2016 година, заявени от
РЗОК Враца, РЗОК Русе, РЗОК Перник, РЗОК Монтана,
РЗОК Смолян, РЗОК Пловдив, РЗОК Хасково, РЗОК Добрич
и РЗОК Ловеч.

№ РД-НС-04-173/20.12.16 г.

1. Приема приложените към това решение „Правила за
условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
от
Закона
за
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса за 2017 година“ , в сила от 01
декември 2016 г.

2. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
месечни стойности на РЗОК и изпълнителите на болнична
медицинска помощ за дейностите по приложение 2 на
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.
за месец на дейност декември 2016 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК стойностите по т. 2, да бъдат отразени
в Приложение № 2 в индивидуалните договори на
изпълнителите на болнична медицинска помощ.

7.

№ РД-НС-04-174/20.12.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК в срок до 15 януари 2017
г. да внесе предложение за методика за определяне на
средствата на изпълнителите на болнична медицинска
помощ.
1. На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата, одобрява
направеното предложение за отстъпка по чл. 21, ал.2 от
Наредбата, съгласно параметрите, съдържащи се в
представеното писмо квх. № 30-01-36/19.12.16г. за
ангажименти по чл. 5 от Правилата от притежател на
разрешение за употреба (ПРУ) Janssen-Cilag International
N.V., Белгия с УП „Джонсън & Джонсън България“ ЕООД,
за лекарствения продукт Imbruvica (INN Ibrutinib).

8.

9.

№ РД-НС-04-175/20.12.16 г.

№ РД-НС-04-176/20.12.16 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да подпише договор за
отстъпки по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата, в който да се
включват поетите от ПРУ ангажименти за 3 годишен
период, и съдържащи се в писмото за ангажименти по т.1. В
договора да се включи и обвързването на отстъпката по чл.
21, ал.2 от Наредбата с поетите от ПРУ ангажименти за
предоставяне на определени размери отстъпки по чл. 21,
ал.1 от Наредбата за лекарствени продукти на същия ПРУ,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ и
подлежащи на задължително централизирано договаряне на
отстъпки.
1. Одобрява промени в Изисквания за провеждане на
лечение на болни с лекарствени продукти, за които в
Позитивния лекарствен списък – Приложение 1,
Националният съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти е определил да бъдат предписвани
и отпускани по реда на чл. 78 от Закона за здравното
осигуряване, както следва:
- „Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен
вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в
извънболничната помощ“.
2. При следващи обсъждания на въпроси свързани с
лекарствена терапия на заседанията на Надзорния съвет на
НЗОК да се канят съответните национални консултанти.

10.

№ РД-НС-04-177/20.12.16 г.

Приема да се заплати лечението за срок до 6 месеца с
лекарствен продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB) на
предложените от Комисията по Заповед № РД-18-

68/18.05.2016 г. 17 (седемнадесет) броя пациенти, които
отговарят на медицинските критерии и утвърдените
изисквания.
Приложение № 1 - списък на пациентите, неразделна част
от настоящото решение.

