НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. „Кричим” № 1

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 21 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Днес, 21 декември 2016 г., в кабинета на д-р Ваньо Шарков в
министерство на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя 5 се
проведе извънредно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков,
Димитър Евлогиев, д-р Иван Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р
Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
От ЦУ на НЗОК: Иванка Кръстева.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Бойко Атанасов
Заседанието започна в 16.00 часа.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Колеги, извиках ви днес на извънредно
заседание, за да коригираме решението си от вчера за приемане на
компенсирани промени в бюджета на НЗОК за 2016 г. с цел осигуряване на
бюджетни средства за извършване на плащанията, които са дължими до
31.12.2016 г. Предлагам това да е единствена точка в дневния ред и да
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сложим и точка Разни, ако възникнат някакви въпроси в хода на
заседанието. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува. Приема се единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на компенсирани промени по елементите на бюджета на НЗОК
за 2016 година за осигуряване на бюджетни средства за извършване на
плащанията, дължими до 31.12.2016 г.
2. Разни.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Колеги, вчера гласувахме средства в общ
размер от 3 339 627 лв. да се насочат за извършване на частично заплащане
на изпълнителите на болнична медицинска помощ за приложените през м.
ноември 2016 г. медицински изделия. Предлагам днес да променим своето
решение от вчера, като тези средства да бъдат насочени за плащанията към
аптеки в размер на 3 млн. лв., а с остатъка от 339 627 лв. да бъдат заплатени
отчетените за заплащане през декември койлове и медицинси изделия
приложени в спешната кардиохирургия и кардиология.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз подкрепям 3 млн. лв. да бъдат изплатени
на аптеките. Аз вчера гласувах „въздържал се“ при приемане на решението,
точно защото не бях съгласен да не се плати поне част от дължимото за
лекарства за домашно лечение.
ПРОФ. КРАСИМИР ГИГОВ: Подкрепям предложението на д-р
Шарков.
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Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Получих информация, че аптеките са
направили официално изявление, че ще работят и ще обслужват хората по
линия на НЗОК. Те не подкрепят становището на фармацевтичния съюз.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Колеги, който е съгласен с направеното
предложение 3 млн. лв. да отидат за частично заплащане към аптеките за
отчетен период 01.-15.11.2016 г., моля да гласува. Приема се. 8 „за“.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен със средства в размер на
339 627 лева да се заплатят медицински изделия прилагани в болничната
медицинска помощ – койлове и медицински изделия в спешната
кардиохирургия и кардиология, моля да гласува. Приема се. 8 „за“.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Имам и още едно предложение. С
формирания неусвоен лимит по СЕБРА към 31.12.2016 г., както и от
получени трансфери от Министерството на здравеопазването да се заплати
на аптеките. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
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ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: И сега в цялост предлагам да гласуваме
решението. Който е съгласен, моля да гласува. Приема се с 8 „за“.
По т. 1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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.

в лева

№ по ред Увеличение
1.1.
1.1.3.
1.1.3.1.

1 184 793

Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Първична извънболнична медицинска помощ

1 184 793
1 184 793
1 184 793

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

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
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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 извършване на дължимите здравноосигурителни плащания
през м. декември 2016 г., както следва:
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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. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
1.1.3.5.0.
медицински цели, за домашно лечение на територията на страната
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
24 107 950

1.1.
1.1.3.
1.1.3.5.

1.2.

Придобиване на нефинансови активи

3 000 000
21 107 950
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-НС-04-169/20.12.2016 г. на Надзорния съвет на
НЗОК в срок до 12.01.2017 г.
5. Да се извърши частично заплащане 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, в общ размер от 3 000 000 лв.
6. Заплащането към договорните партньори на останалата част от 29 419
029лв. от заявената стойност на 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, да се извърши в срок до 12.01.2017 г.
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7. Да се извърши частично заплащане на изпълнители на БМП, в общ
размер от 339 627 лв., за отчетени за заплащане през м. декември 2016 г.
медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - от
групи „Устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено
сърце)“, „Транскатетърни клапни протези“ и „Медицински изделия за
ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и
др.)“, с изключение на подгрупа 15.5 „Клипси анивризмални“, 15.5.1
„Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил“.
8. Заплащането към изпълнителите на БМП на останалата част от
8 525 795 лв. от заявената стойност на отчетените за заплащане през м.
декември 2016 г. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ, да се извърши в срок до 12.01.2017 г.
9. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализиран годишен
план и месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2016 г., във връзка с
настоящото решение.
10. 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.
11. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по
СЕБРА към 31.12.2016 г., както и от получени трансфери от Министерство
на здравеопазването, да се разпределят и издължат за здравноосигурителни
плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на
страната.
12. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните размери на
стойностите за здравноосигурителни плащания с вътрешно-компенсирани
промени по т. 11 от настоящото решение.
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ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Благодаря ви, колеги. Но сега трябва да
отменим и вчерашното ни решение. Който е съгласен, моля да гласува.
Приема се.
Взе се следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Отменя свое решение № РД-НС-04-170/20.12.2016 г.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 16.30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ
Изготвил:
Д. Беличева
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