ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
08 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

№

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава годишния прогнозен план за обем дейност и
стойност на разходите (ГПОД и ГПСР) за болничната
медицинска помощ (по клинични пътеки, клинични
процедури, процедури и високоспециализирани медицински
дейности) за 2013 година за всяко лечебно заведение, с
изключение на тези, които са нови договорни партньори за
НЗОК за 2012 година и 2013 година, съгласно
Приложение№ 1 от настоящото решение.

1.

2. Утвърдените по т.1 ГПОД и ГПСР се разпределят по
месеци, съгласно §4 от „Правила за определяне на
годишният прогнозен план за обем дейност и стойност на
разходите за болнична медицинска помощ към договорите с
изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2013
година“ за период на дейност месец декември 2012 г. –
Предложение
за месец ноември 2013 г., с изключение на дейността по КП –
утвърждаване на годишни за период на дейност месец декември 2012 г. – месец
планове за обеми дейности септември 2013 година.
и стойност на разходите 3. Възлага на Управителя да контролира изпълнението по
(ГПОД и ГПСР) на изготвянето на Приложение №2 „Годишен прогнозен обем
изпълнителите
на дейност и стойност на разходите за болнична медицинска
болнична
медицинска помощ за изпълнителите на болнична помощ“ от РЗОК при
помощ по клинични пъте- сключване на индивидуалните договори с лечебните
ки, клинични процедури, заведения за болнична медицинска помощ, съгласно т. 1 и т.
процедури
и
високо- 2 от настоящото решение.
специализирани
медицински дейности, съгласно 4. След приключване на сроковете по договарянето за 2013
приетите
обеми
на година с изпълнителите на болнична медицинска помощ, на
медицинска помощ в ПМС основание на реално сключените от РЗОК договори с
№ 5/10.01.2013 г. и лечебните заведения за болнична медицинска помощ, на
Надзорния съвет да бъде представено предложение за
ЗБНЗОК за 2013 г.
актуализация на ГПОД и ГПСР.
5. Възлага на Управителя да представи на следващо
заседание на Надзорния съвет на НЗОК корекция на ГПОД и
ГПСР за дейност по клинични пътеки, както следва:
5.1. На лечебни заведения, нови договорни партньори
на НЗОК от 2012 година – ГПОД и ГПСР да бъдат
определени на база средномесечната им дейност за
последно тримесечие на 2012 година, съобразена с приетите
Правила за определяне на годишния прогнозен план за обем
дейност и стойност на разходите за болнична медицинска
помощ към договорите с изпълнителите на болнична
медицинска помощ за 2013 година.
5.2. На лечебни заведения, нови договорни партньори на
НЗОК от 2013 година – предложените ГПОД, със

съответните им ГПСР, да се намалят с 20 %.
1. Одобрява месечно разпределение на бюджета на НЗОК по
Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година, съгласно
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото
Решение.
2.

Утвърждаване на месечно 2. Отлага утвърждаването на месечното разпределение на
разпределение на бюджета средствата по § 36-06 „Болнична медицинска помощ“ за
РЗОК до следващото заседание на Надзорния съвет на
на НЗОК
НЗОК.
3. Възлага на Управителя на НЗОК да утвърди и контролира
изпълнението на одобреното по т. 1 месечно разпределение
на бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2013
година.

3.

4.

5.

Приемане на Методика за
определяне на месечно
заплащане за работа в
населените места – център
на практики с неблагоприятни условия на
работа на изпълнителите
на
първична
извънболнична
медицинска
помощ за 2013 година и
списък на населени места
– центрове на практики с
неблагоприятни условия и
възнаграждение за работа
в тях
Приемане на Методика за
определяне на списък с
населени места – практики
с неблагоприятни условия
на работа за изпълнителите на първична
извън-болнична дентална
помощ за 2013 година и
списък
на населените
места с неблагоприятни
условия за работа на
изпълнителите на първична дентална помощ
Решение за предприемане
на процесуални действия
за касационно обжалване
на Решение № 2 от
04.01.2013
г.
на
Великотърновски
апелативен съд, с което
НЗОК е осъдена да заплати
на МБАЛ „Проф. д-р

1. Приема „Методика за определяне на месечно заплащане
за работа в населените места – център на практики с
неблагоприятни условия на работа на изпълнителите на
първична извънболнична медицинска помощ за 2013
година“.
2. Приема „Списък на населени места – центрове на
практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за
работа в тях (месечни суми, заплащани от НЗОК на
изпълнителите на ПИМП) за 2013 година“.

1. Приема „Методика за определяне на списък с населени
места –практики с неблагоприятни условия на работа за
изпълнителите на първична извънболнична дентална помощ
за 2013 година“.
2. Приема „Списък на населени места с неблагоприятни
условия за работа на изпълнителите на първична дентална
помощ“.

РЗОК Ловеч да предприеме процесуални действия за
касационно обжалване на Решение № 2 от 04.01.2013 г. на
Великотърновски апелативен съд, с което НЗОК е осъдена
да заплати на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр.
Ловеч сумата от 49 152,29 (четиридесет и девет хиляди сто
петдесет и два лева и 0.29) лв., представляваща заплащане
на обезщетение за забавено плащане на оказана болнична
медицинска помощ по клинични пътеки за месеците от
януари до септември 2010 г., ведно със законната лихва от

Параскев Стоянов“ АД, гр. 08.11.2011 г. до окончателното й изплащане и направените
Ловеч сума за заплащане пред двете инстанции разноски по делото в размер на
на
обезщетение
за 3 098,74 лв., пред Върховния касационен съд.
забавено плаща-не на
оказана болнична медицинска
помощ
по
клинични
пътеки
за
месеците от януари до
септември 2010 г.

6.

Отчет за изпълнението на
Приема за сведение предложения от Управителя на
Инвестиционната
НЗОК отчет за изпълнението на инвестиционната програма
програма на НЗОК за 2012
на НЗОК за 2012 година.
година.

7.

Отчет за извършените
Утвърждава отчета на Управителя на НЗОК за
командировки
от изразходваните средства при командироване в страната за
Управителя на НЗОК.
периода 14.12.2012 година – 31.01.2013 година

8.

Разни

8.1.

8.2.

Предложение за промяна в
състава на комисия по
Заповед
№
РД-НС6/06.02.2013
г.
за
договаряне на медицински
изделия

Съгласува изменения в заповедта на Управителя на
НЗОК, с която се назначава експертна комисия за
провеждане на процедура по определяне на стойността, до
която НЗОК заплаща медицински изделия, при условията и
по реда на Методика за договаряне на стойността, до която
се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на
болничната и извънболничната медицинска помощ № РДНС-04-108/21.11.2012 г

Безвъзмездно прехвърляне
право на собственост на
поземлен имот, находящ се
в област Плевен, гр.
Плевен, бул. Георги Кочев
173
районно
архивохранилище
на
НЗОК и РЗОК

1. Приема да се започне процедура за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост върху имот - частна
държавна собственост подробно описан в акт №6719 за
частна държавна собственост, находящ се в Област Плевен,
гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 173 за районно
архивохранилище на НЗОК и РЗОК в едно със застроени 9
броя сгради в него, както следва:
1)
Поземлен имот с идентификатор
56722.651.581 с площ 11 738 кв.м.;
2)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.1септична яма със ЗП 14кв.м., масивна конструкция, на един
етаж, построена 1967г.;
3)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.2- щаб
и адм. Сграда със ЗП 541 кв.м., масивна конструкция на един
етаж, построена 1967г.;
4)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.3- към
щаб и адм. Сграда със ЗП 5 кв.м., масивна конструкция, на
един етаж, построена 1967г.;
5)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.4склад към лавка със ЗП 8 кв.м., масивна конструкция, на един
етаж, построена 1967г.;
6)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.5абонатна със ЗП 21кв.м., масивна конструкция, на един етаж,
построена 2002г.;
7)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.6-

склад със ЗП 981кв.м., масивна конструкция, на два етажа,
построена 1952г.;
8)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.7склад със ЗП 7кв.м., масивна конструкция, на един етаж,
построена 2002г.;
9)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.8склад със ЗП 980кв.м., масивна конструкция, на един етаж,
построена 1952г.;
10)
Сграда с идентификатор 56722.651.581.9склад с рампа със ЗП 83кв.м., масивна конструкция, на един
етаж, построена 1976г.;
2.Упълномощава Управителя на НЗОК, да сключи с
Областния управител на област Плевен договор за
безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху
имот- частна държавна собственост.

8.3.

Членовете на Надзорния съвет се обединиха около
виждането, че отложените от гласуване в момента
Провеждане на заседание
материали по т. 1 и т. 2 от дневния ред следва да бъдат
на Надзорния съвет на
разгледани с предложените корекции на присъствено
11.02.2013 г.
заседание, което да се проведе на 11 февруари 2013 г.,
понеделник, от 15.00 часа.

