ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
24 НОЕМВРИ 2016 Г.

№
1.

2.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-137/24.11.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да преработи проекта на
Правилник за устройството и дейността на НЗОК, съгласно
направените предложения в хода на заседанието.

№ РД-НС-04-138/24.11.16 г.

1. Процесуално представителство и защита на Надзорния
съвет на НЗОК във връзка с жалба вх. № 15274/2016 г. във
Върховен административен съд от сдружение „Федерация
Български пациентски форум“ срещу Решение № РД-НС-0424-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК да
бъдат възложени на адвокатско дружество „Гълъбова,
Михайлов и съдружници“ - гр. София, ЕИК 176357637, след
образуване на делото.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи договор с
адвокатското дружество съгласно т. 1.

3.

№ РД-НС-04-139/24.11.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание да
представи проект на решение, съгласно направените
предложения за мерки за ограничаване и контролиране
ръста на разходите на лекарствени продукти за
злокачествени и хематологични заболявания.
1.На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата одобрява
направеното предложение за отстъпки по чл. 21, ал.2 от
Наредбата, съгласно параметрите, съдържащи се в протокол
от 31.10.2016г., подписан от представители на МЗ,
НСЦРЛП, НЗОК и ПРУ, доклад за бюджетното въздействие
и за терапевтичната полза за пациентите и представеното
писмо за ангажименти по чл. 5 от Правилата на Amgen
Eurоpe B.V., Холандия с УП д-р Красимира Чемишанска,
управител на Амджен България ЕООД за лекарствен
продукт Repatha (INN Evolocumab).

4.

№ РД-НС-04-140/24.11.16 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 всички ангажименти за 3 годишен период, поети
от ПРУ/УП, съдържащи се в представеното писмо за
ангажименти, обвързването на отстъпката по чл. 21, ал.2 от
Наредбата с допълнителни отстъпки за лекарствени
продукти, за които се предвижда предоставяне на
задължителни отстъпки по чл. 21, ал.1 от Наредбата, както
и за лекарствени продукти по чл. 23в от Наредбата,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ, за които
чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО не предвиждат задължително
централизирано договаряне на отстъпки.

5.

№ РД-НС-04-141/24.11.16 г.

1.На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата одобрява

направените предложения за отстъпки по чл. 21, ал.2 от
Наредбата, съгласно параметрите, съдържащи се в протокол
от 21.10.2016г., подписан от представители на МЗ,
НСЦРЛП, НЗОК и ПРУ, доклад за бюджетното въздействие
и за терапевтичната полза за пациентите и представеното
писмо за ангажименти по чл. 5 от Правилата на Бьорингер
Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ с УП Яхин Хавличек за
лекарствени продукти Spiolto и Synjardy.
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 всички ангажименти за 3 годишен период, поети
от ПРУ/УП, съдържащи се в представеното писмо за
ангажименти, обвързването на отстъпката по чл. 21, ал.2 от
Наредбата с допълнителни отстъпки за лекарствени
продукти, за които се предвижда предоставяне на
задължителни отстъпки по чл. 21, ал.1 от Наредбата, както
и за лекарствени продукти по чл. 23в от Наредбата,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ, за които
чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО не предвиждат задължително
централизирано договаряне на отстъпки.

6.

№ РД-НС-04-142/24.11.16 г.

1.На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата не одобрява
направеното предложение за отстъпки по чл. 21, ал.2 от
Наредбата, съгласно параметрите, съдържащи се в протокол
от 24.10.2016г., подписан от представители на МЗ,
НСЦРЛП, НЗОК и ПРУ, доклад за бюджетното въздействие
и за терапевтичната полза за пациентите и представеното
писмо за ангажименти по чл. 5 от Правилата на JanssenCilag International N.V., Белгия с УП „Джонсън & Джонсън
България“ ЕООД за лекарствен продукт Imbruvica (INN
Ibrutinib).
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми
упълномощения представител за решението на надзорния
съвет по т. 1.

7.

№ РД-НС-04-143/24.11.16 г.

1.На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата одобрява
направените предложения за отстъпки по чл. 21, ал. 2 от
Наредбата, съгласно параметрите, съдържащи се в протокол
от 03.11.2016 г., подписан от представители на МЗ,
НСЦРЛП, НЗОК и ПРУ, доклад за бюджетното въздействие
и за терапевтичната полза за пациентите и представеното
писмо за ангажименти по чл. 5 от Правилата на Novartis
Pharma GmbH с УП за лекарствени продукти Entresto (INN
Sacobitril/Valsartan) и Cosentyx (INN Secukinumab).
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 всички ангажименти за 3 годишен период, поети
от ПРУ/УП, съдържащи се в представеното писмо за
ангажименти, обвързването на отстъпката по чл. 21, ал. 2 от
Наредбата с допълнителни отстъпки за лекарствени
продукти, за които се предвижда предоставяне на
задължителни отстъпки по чл. 21, ал. 1 от Наредбата, както

и за лекарствени продукти по чл. 23в от Наредбата,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ, за които
чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО не предвиждат задължително
централизирано договаряне на отстъпки.
1.На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата одобрява
направените предложения за отстъпки по чл. 21, ал.2 от
Наредбата, съгласно параметрите, съдържащи се в протокол
от 09.11.2016г., подписан от представители на МЗ,
НСЦРЛП, НЗОК и ПРУ, доклад за бюджетното въздействие
и за терапевтичната полза за пациентите и представеното
писмо за ангажименти по чл. 5 от Правилата на AstraZeneca
AB, Швеция за лекарствени продукти DUAKLIR GENUAIR
(INN
Aclidinium/Formoterol
fumarate
dihydrate)
и
LYNPARZA (INN Olaparib).
8.

9.

№ РД-НС-04-144/24.11.16 г.

№ РД-НС-04-145/24.11.16 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 всички ангажименти за 3 годишен период, поети
от ПРУ/УП, съдържащи се в представеното писмо за
ангажименти, обвързването на отстъпката по чл. 21, ал.2 от
Наредбата с допълнителни отстъпки за лекарствени
продукти, за които се предвижда предоставяне на
задължителни отстъпки по чл. 21, ал.1 от Наредбата, както
и за лекарствени продукти по чл. 23в от Наредбата,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ, за които
чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО не предвиждат задължително
централизирано договаряне на отстъпки.
1. Не приема постъпилите в НЗОК предложения от ПРУ/УП
за договаряне на отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4 от Наредба №
10 от 2009 г., изразяващи се в следното: НЗОК и ПРУ да
сключат договор за отстъпка в полза на ЗОЛ, за тази част от
стойността на лекарствения продукт, която по принцип се
заплаща от пациента. Вследствие на промяна в аптечния
софтуер, НЗОК да заплаща на аптеката реимбурсната
стойност, посочена в ПЛС, като и стойността за пациента, за
която е договорена отстъпка. ПРУ/УП да възстановява на
НЗОК предварително или след изтичане на определен
отчетен период тази част от стойността на продукта, за
която е договорена отстъпка.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми съответните
ПРУ/УП за решението по т. 1.
1.На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното
осигуряване и във връзка с направено предложение вх. №
30-01-209/30.08.2016г. от Абви ЕООД, като упълномощен
представител на Abbvie LTD., UK с параметри:

10

№ РД-НС-04-146/24.11.16 г.

-увеличение с 10 % размера на отстъпката по чл. 21, ал. 1
от Наредбата по договор № РД-14-158/19.11.2015 г.
-увеличение на прогнозния брой пациенти за 2016 година,
които да бъдат лекувани с EXVIERA и VIEKIRAX от 350 на
450 здравноосигурени лица.

Не дава съгласието си управителят на НЗОК да подпише
допълнително споразумение с ПРУ/УП, с което да се
промени договора с посочените условия.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми
упълномощения представител за решението на надзорния
съвет по т. 1.

11.

12.

№ РД-НС-04-147/24.11.16 г.

№ РД-НС-04-148/24.11.16 г.

1. Разрешава откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски
материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ
на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договори
с класираните на първо място участници по обособените
позиции.
1. Променя решение № РД-НС-04-102/08.09.2016 г. на
Надзорния съвет на НЗОК в частта относно § 2 от Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за
условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, както и
на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.
2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009
г.,(Наредбата),
съгласно което членове 4а, ал.7 и 6а, ал.2 по отношение
на лекарствените продукти по чл.4а, ал.7 от Наредбата се
прилагат от 01.04.2017г.,
като думите „01.04.2017 г.“ се променят на „01.01.2017 г.“
2. Възлага на управителя на НЗОК да представи проекта по
т. 1 на министъра на здравеопазването заедно с мотиви към
него с определеното в чл. 28, ал. 2 от Закона за
нормативните актове съдържание.

13.

№ РД-НС-04-149/24.11.16 г.

Не приема да се провеждат срещи между Надзорния
съвет и външни лица.

