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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 25 МАЙ 2016 ГОДИНА

Днес, 25 май 2016 г., в сградата на НЗОК, ул. Кричим 1, ет. 4 се
проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.
Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р
Ваньо Шарков, 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, д-р
Иван Кокалов
Заседанието започна в 09.35 часа.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Колеги, днес имаме само една точка, без да
взимаме предвид точка Разни, защото до сега не са постъпили материали по
т. Разни. Единствената ни точка е Предложение за удължаване на срока по
т. 2 от Решение № РД-НС-04-40/16.05.2016 г. и одобряване предложение за
утвърждаване на месечни стойности за дейност месец май 2016 г. в рамките
на утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК стойности на РЗОК по т. 1 от
Решение № РД-НС-04-40/16.05.2016 г. Има ли други предложения за точка
Разни? Няма. Който е съгласен с предложената точка в дневния ред, моля
да гласува. Приема се.
1

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за удължаване на срока по т. 2 от Решение № РД-НС-0440/16.05.2016 г. и одобряване предложение за утвърждаване на месечни
стойности за дейност месец май 2016 г. в рамките на утвърдените от
Надзорния съвет на НЗОК стойности на РЗОК по т. 1 от Решение № РДНС-04-40/16.05.2016 г.
2. Разни.
ЗА - Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р Ваньо Шарков, Тома Томов,
Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Кой ще направи кратко изложение по точката,
защото всички сме чели материалите?
ИВАНКА

КРЪСТЕВА:

Тъй

като

единствената

районна

здравноосигурителна каса, която до момента ни е сезирала, че има някакъв
проблем по отношение на договарянето и сключването на договори с
изпълнителите на медицинска помощ, в сряда на съвещанието между
районните каси и управителя е изникнало предложение, с което да се иска
удължаване на срока. В материала, който ви е подготвен от дирекция
„Бюджет“ се предлага не удължаване на срока за договаряне, а удължаване
на срока, в който районните каси да представят индивидуалната разбивка
по лечебни заведения за болнична помощ. Тъй като част от решението е
май месец да бъдат предоставени на лечебните заведения прогнозни
стойности такива, каквито бяха предоставени през април, за да не се
затруднява лечебния процес, те все пак да бъдат ориентирани с какви пари
разполагат. До 3 юни районните каси ще отразят май месец като сума и ще
разбият остатъка от средствата за юни и юли, като спазват правилата, за да
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се обособи второ четиримесечие. Ако някакви други въпроси ви
интересуват г-жа Аврамова ще ви каже. Накратко е това.
БОЯН БОЙЧЕВ: Може ли да ни обясните неудължаване на анекса и
предоставяне на средствата за болничните лечебни заведения?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Разликата е такава, че по закон така или
иначе срокът ни за договаряне е достатъчно дълъг. Срокът за подаване на
заявления изтече в края на април месец. В момента трябваше да има
сключени договори с изключение на болниците, които имат несъответствия
за отстраняване. Техния законов срок приключва на 15 юни. Ако ние си
позволим да удължим срок какъвто и да било свързан с договарянето,
означава, че юни месец е загубен за нас, за системата.
БОЯН БОЙЧЕВ: Имате ли информация за сумите одобрени за
плащане?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Към момента единственият неразплатен
месец, който е поставен под риск и затова ще се съберем в понеделник, за
да няма рискови лечебни заведения за изключване на плащания е април
месец. Той е изработен, ние сме спуснали на лечебните заведения
прогнозни стойности два пъти, плюс актуализация и са ги изпълнили и
отчели, но не могат да ги фактурират, тъй като нямат договор. Това е
единственият неразплатен месец. Април месец е ясно задължението.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Колеги, ние безспорно днес трябва да вземем
това решение, за да не блокираме системата. Аз се опитах да направя една
сметка, за да видя какъв е проблема от тук до края на годината. И пред вас
казвам, че в тези сметки не е отразена сезонността в разходите. Работил съм
средностатистически на базата на отчетите до този момент. Ще има
някакво намаление със сигурност ще има евентуално през юли и август, но
да ви кажа няколко цифри, които са важни да ги имаме предвид. Ние по
бюджет имаме 1 343 322 хиляди лева. В това число касовото изпълнение
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към 30 април е 538 762 хиляди лева. Като сложим резерва, който го
гласувахме на едно от първите заседания за болнична помощ – 224 935
хиляди лева, средства за разплащане по новото ни решение до края на
годината е 1 029 милиона. И това как се разпада по трите приложения –
приложение 1, което са централните плащания са 213 559 хиляди лева,
което значи средномесечно 26 694 хиляди лева. По приложение 2, това е
масовият случай, остават около 8 милиона, което средномесечно е 97
милиона 199 хиляди и по приложение № 3 то е на остатъчен принцип грубо
казано38 милиона, което значи средномесечно по 4 800 хиляди лева. Като
съберем приложение 2 и приложение 3 се получава 815 – 816 милиона,
което значи средномесечно около 102 милиона, а ние като вземем касовия
разход за месец април и го разделим на средномесечно се получава по 134 –
135 милиона, което е от приложение 1, 2 и 3 – 133 милиона и тези две
клинични пътеки 63 и 65 и се получава, че на нас средногодишния разход
по приложение № 2 и по приложение № 3 излиза на 106 милиона лева.
Срещу тях имаме 102 милиона лева, което на практика означава, че имаме
един дефицит средномесечен от 4 милиона от тук до края на годината. Като
вземем предвид, обаче, че взехме решение допълнително да представиш 6
милиона, това решение от предния път, излиза, че 112 милиона ни е
средномесечния разход и като вземем 35 милиона, които ги гласувахме ние
за май, юни и юли и като извадим тези 112 милиона се получава, че за
другите два месеца остават 193 милиона или това е по 96 милиона и
половина на месец, което въобще не е 3 % намаление, а е цели 9 %
намаление. Това е чисто математически.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Но ние имаме април и май месец като април.
ТОМА ТОМОВ: А ние имаме ли информация за изпълнението на
април?
ГАНКА АВРАМОВА: Все още се обработва заявката.
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КИРИЛ АНАНИЕВ: Какво е моето предложение, разбира се, ако го
приемете. Аз предлагам да преразгледаме решението, което беше за
преразпределение на резерва и поне тези 6 милиона да ги намалим от
лекарствата и да дойдат тука, за да останат поне 99 милиона и половина –
100 милиона, което означава 6 – 7 %, а не пак казвам 3 % както сме
предвидили. Аз сега правя една обща характеристика, не казвам, че днес ще
взимаме решение.
ГАНКА АВРАМОВА: Аз имам информация, че са намалели
хоспитализациите през тези два месеца.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те със сигурност частично са намалели
заради това, че ги е страх да работят по новите пакети преди да имат
договор.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Т.е. ако вземем предвид прогнозния разход за
месец юни 139 милиона лева с увеличението, то дефицитът ще ни отиде в
края на годината на 78 милиона. Ако вземем по-малкия вариант 134
милиона, тогава ще отидем на дефицит 48 – 50 милиона. Което означава, че
ние наистина разчитаме на някакво преизпълнение на приходите, което
може да ни помогне, обаче дали ще можем да покрием този дефицит заедно
с евентуалните дефицити в лекарствата, това вече остава под съмнение,
защото според мен отиваме на над 100 милиона дефицит.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Тук трябва, г-н Ананиев, след като
приключи договарянето да направим едни масови проверки на качената на
централно заплащане онкологична дейност и през тази справка, за която
Томов каза, да видим дали тези отчети крият реално хора, които са
онкоболни.
ТОМА ТОМОВ: По времето на д-р Тодорова тя ги караше тука за
текущия месец да правят справки и те винаги се справяха да ги правят.
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ИВАНКА КРЪСТЕВА: Даже седмична имаше.
ТОМА ТОМОВ: Има такава справка за текущия месец в сравнение с
миналия месец и със същия период на миналата година. И при положение,
че по времето на д-р Тодорова е правена аз не виждам никакъв проблем да
продължите да я правите, защото на нас такава информация ни трябва. Това
е информацията, на която можеш да стъпиш.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Тя дава информация и на седмична база, и
на месечна.
ТОМА ТОМОВ: Те дават грубата справка по парични потоци, което
нас ни устройва. Ако април месец има намаляване на разходите за
болнична помощ това е добър знак по принцип.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Мога ли да помоля когато се правят тези
справки да ни се дават след като са проверени, защото предния път имаше
четири различни справки, като във всяка следваща таблица се казваше, че е
допусната грешка в предишната.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Това го отправяй като молба, а това е
задължение. Няма какво да се молиш. Като член на Надзорния съвет имаш
пълно право да получиш достоверна информация. Така че съвсем
основателна ти е бележката. Даже аз не искам да го коментирам. И миналия
път на заседанието на Надзорния съвет го казах и сега ще го кажа – колкото
по-бързо прехвърлим приложение № 3 в приложение № 2, толкова подобре. Нямаме инструментите, с които да регулираме приложение № 3.
Така че да им го вкараме вътре в лимита по приложение № 2 и да се
оправят.
ТОМА ТОМОВ: Директорката на софийската каса е тука, ако искате
да я поканим?
КИРИЛ АНАНИЕВ: По-скоро да гласуваме първо това решение…
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ИВАНКА КРЪСТЕВА: Но тя да ни каже причините, поради които
ние удължаваме срока за представяне на разбивката с оглед това, че май
месец сега им го даваме, да могат те да отразят май и на трети да ни
представят кутийките.
ТОМА ТОМОВ: Междувременно болниците как ще работят?
ГАНКА АВРАМОВА: С лимити, които сме предложили за май.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това е решението.
В залата влизат д-р Биляна Пенева, инж. Александър Огнянов, Искра
Атанасова, Зоя Тодорова.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Заповядайте. Аз се извинявам, че така рано
сутринта ви извикахме, но ми докладваха, че има някакъв технологичен
проблем във връзка с подготовката на индивидуалните договори. Ще ви
помоля да ми кажете какви са тези проблеми, за да можем да преценим те
обективни ли са, субективни ли са, на базата на какво нямате възможност
да спазите срока, който е предвиден.
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Заявленията за сключване на договори със
СЗОК са 143 за болнична помощ с 84 лечебни заведения, които са заявили
дейност. Имахме проблем по отношение подаването на документите и
проблемът всъщност е решен. Днес, на първия работен ден, аз всъщност не
виждам проблем по отношение на подготовката на типовите договори.
Единственият проблем е този, че типовия договор, който трябваше да бъде
съобразен с особеностите на всеки индивидуален контрагент и трябваше да
бъде обработен от юристите на СЗОК, което вече е направено. Първият
подаден договор от лечебно заведение е на 18ти миналия месец. Това
означава, че към дата 18ти ние изчерпваме срока, който е за сключване на
договор и трябваше на 18ти да сключим договор. В действителност датата
на сключване на договора ще бъде 18ти. До края на тази седмица, до петък,
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лечебните заведения, които са подали на 18ти, 19ти и 20ти предходния
месец ще бъдат поканени за подписване. Изготвени са им приложенията,
изготвено им е всичко.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Какво значи, че датата на подписване на
договора ще бъде на 18ти? Т.е. вие смятате, че ще върнете днес 25ти и ще
пишете, че договорът е сключен на 18ти?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Не, договорите са изготвени с дата 18ти.
Лечебните заведения …
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Имаме ли основания да се притесняваме, че
след първи няма да можем да направим плащане към лечебни заведения в
столична каса?
ЗОЯ ТОДОРОВА: Проблемът в София град е големият обем. Второ
този нов типов договор, който за първи път сега ще бъде изисква едно попродължително време, технологично време, защото една голяма болница,
която има много пътеки ние трябва да попълним в тази табличка, която е в
типовия договор пътеката, отделението, в което се изпълнява, брой легла.
Всъщност нас това ни затруднява като техническа работа, защото ние брой
легла ги имаме от Националната здравна карта и можем да ги попълним от
там, но това няма да бъде точно.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Нали ходите на проверки заедно с РЗИ?
ЗОЯ ТОДОРОВА: Ние ходихме на проверки и през почивните дни и
сме успали всичките тези болници, в които вече е минато на проверка, това
са 62 болници да ги попълним в договора. Изчисляваме брой легла на 100
% използваемост, за да можем това нещо да го включим. За да можем това
нещо да го напишем в типовия договор, сега може би да не ви занимавам
технологично, но там трябва всичко да бъде точно и ние го нанасяме в
типовия договор. Това нещо отнема време. И това става въпрос за големите
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болници, които подадоха в последните дни на 22ро число подадоха, трябва
да се има предвид, че и на тях им беше изключително сложно да подготвят
документите.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Имате предвид 22ри април?
ЗОЯ ТОДОРОВА: Да, 22ри април. Другото, което всъщност ни
забави във връзка със спазването срока на договорите това е заявката и
проблемите, които бяха с ежедневните отчети и доста грешки, които се
появиха. Има огромни логове, повече от 10 страници за големите болници.
Това отне време на екипа, защото трябва всяка една грешка, която изникна
да се уточни дали е проблем на програмата, дали е проблем на болницата,
дали действително болницата отчита случай, за който не е изпълнен
алгоритъма на пътеката.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Тези проблеми ги имаше в цялата страна,
защото бяхме пуснали много дълъг гратисен период и в един момент се
получи натрупване на грешки.
ЗОЯ ТОДОРОВА: Ние последната седмица сме работили основно по
изчистването на грешките, за да можем да дадем заявката. Така че това ни
отне време, което ни беше необходимо и за работата по договорите.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Добре. Факт е, че заявката е налице,
заявленията на болниците са подадени и проверките са направени. Мен ме
интересува имаме ли повод и причина да смятаме, че след 30ти ще има
болница, на която няма да можем да преведем, защото ние ще ги наредим
парите, те ще бъдат в РЗОК и понеже предвид на това, че ми казвате, че има
договори изготвени със задна дата, тук се притесних чисто правно, защото
болница, на която договорът и е изготвен със задна дата 18ти няма как да
имаме основание да не и пуснем парите на първи. Затова конкретният ми
въпрос е, за да не губим времето на Надзора, тъй като всички те имат
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своите ангажименти извън институцията, да ми кажете колко болници има
риск да не получат парите си след 30ти.
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Единствено това са болниците, които по
някаква причина не са изпълнили изискванията за договаряне и са
уведомени писмено и с това 14 дневния срок измества за договаряне.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Колко са тези болници?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Не са много. Около 7 болници. Няма
големи болници. Първа СБАЛГ, Гръбначен център, УСБАЛЕ, болница
Надежда. Това са болници, които са…
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Тук инж. Огнянов го поздравявам, защото
му се обадих в четвъртък лично и очевидно е стегнал нещата. Значи вие сте
готови утре да пускате плащания? Така ли да разбирам?
ЗОЯ ТОДОРОВА: От утре не.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: А от кога?
ЗОЯ ТОДОРОВА: Утре няма да имаме възможност да пуснем
плащанията.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Значи не сме готови дори и с тези, които уж
са изготвени със задна дата.
ЗОЯ ТОДОРОВА: В договорите не са попълнени тази табличка, за
която ви казах, табличката, която каса болнични легла на 100 %
използваемост.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Значи нямаме изготвени договори дори и със
задна дата.
ЗОЯ ТОДОРОВА: Имаме изготвени, но без тези таблички.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Нямаме изготвени договори. Т.е. рискът е на
100 %. Защото това, което ми казахте, че има изготвени договори със задна
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дата, означаваше, че само физически трябваше да се обадим на лечебните
заведения, които да дойдат и да си го подпишат и да получат превода. Т.е.
нямаме попълнени договори. Нямаме реално изготвени.
БОЯН БОЙЧЕВ: Аз правилно ли разбирам, че има типов договор,
който е стандартен за всички и след това има тези допълнения, въпросните
таблички? Моят въпрос е следния: данните събрани ли са за всички?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те са събрани данните, те ходиха на
съвместни проверки с РЗИ.
БОЯН БОЙЧЕВ: До колко има възможност дори и за някаква
минимална грешка в тези таблици?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Ние трябва да ги прегледаме отново.
БОЯН БОЙЧЕВ: Физически ли ще го правите, т.е. пак ще ходите и
ще гледате или самите данни ще сравнявате? Това си е ваша работа. Т.е.
тези данни трябва да бъдат извадени в структуриран вид и да се попълнят
таблиците.
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Това е единствено, да се попълнят
таблиците в типовия договор.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Това до петък може ли да стане?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: За тези, които са подали… Лечебните
заведения, които са подали с дата 22ри, те всички започнаха да подават
много късно. Първите, които подадоха бяха на 18ти.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Добре, д-р Пенева, хайде да се разберем
така, защото няма значение кога са подали, всички, които нямат даден срок
за отстраняване на несъответствия до петък могат ли да бъдат готови?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Не. Могат да бъдат готови само тези, които
са подадени първи.
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БОЯН БОЙЧЕВ: Аз правилно ли разбирам, че това е един конвейер
– първи влязъл, първи излязъл?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Точно така.
БОЯН БОЙЧЕВ: И ние питаме колко време е необходимо за вашите
структури да извършат работата за по-кратко?
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Възможно е да се изготвят всички
договори, които са подадени до…
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Какво ви трябва още, освен трите екипа,
които ви изпратихме, за да стане до 30ти всички, които няма срок за
отстраняване на нередности да подпишат договорите си? Аз мисля, че за 80
болници, при положение, че проверяващите екипи попълват протокол, този
протокол да се копира и да се премести във файла, на който е типовия
договор не е чак толкова голям проблем.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Още повече, че 62 са проверени от 80.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Аз понеже знам, че са проверени. Аз
говорих и с д-р Пенчев от столично РЗИ, за да го попитам дали те имат
нужда от някаква помощ.
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Ще направим всичко възможно до 30ти…
Ето екипът ми е тука, нека и те да кажат.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Ако до трети ви удължим срока да изпратите
кутийки по отношение на бюджета и сега ви дадем майския бюджет вие
трябва да разхвърляте април и май според планираното и да останат два
месеца, които да ги прогнозирате така, както г-жа Аврамова ви е обяснила.
Аз смятам, че няма никакъв проблем на първи като дойде болница У да си
подпише договора, веднага, непосредствено с това да отиде там, където
трябва, да се нареди и на другия ден да имат по сметката си парите. На
втори идва другата болница, подписвате, превеждате и пускате парите.
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ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ: Това ще се случи.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Но това да не се удължава повече, отколкото
е законово установения срок на болницата, която си отстранява
несъответствията, защото тогава отговорността си я носи тя. Тя има срок до
15 юни да си отстрани несъответствията, ако иска на 15ти да дойде, но
тогава тя няма да има аргумент – касата не ни плати. А ние ще имаме
аргумента – ние сме им пуснали писмото още на 30 април и те не са дошли
да си отстранят несъответствията. Просто това трябва да бъде наистина до
30ти, ако трябва денонощно, кажете какви хора трябва да ви изпратим като
помощ, но антетките трябва да се попълнят. Аз знам, че сте готови с
протоколите от проверките, а те съдържат реквизитите, които трябва да се
заложат в договорите. И г-н Томов попита защо са проверени само 60
болници от всички болници, които са договорни партньори.
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ: Проверени са тези, говорим за
дейности, в които по здравна карта има надвишение. В другите просто
няма. След тези проверки като се направи това преизчисление със 100 %
използваемост на леглата за миналата година излиза, че всички са в
рамките на здравната карта.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Имаме готовност за болниците, които на 18,
19 и 20 са подали документите да се подпишат договорите?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Д-р Пенков, всички, без тези, които имат
срок за отстраняване на нередности, без значение кога са подали всички
трябва да са ни готови до 30ти.
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Тези, които са подали на 18, 19 и 20 ще ги
подпишем до края на седмицата. Това са 60 болници. Другите, които
остават

са

сравнително

малки

болници,

неструктуроопределящи.

Следващата седмица в рамките до 30 останалите 24. Ще останат само тези
болници, на които им тече 14 дневния срок за корекции.
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Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Значи ви остават още 83? И те ще бъдат
приключени до края на другата седмица?
КИРИЛ АНАНИЕВ: Не до края на другата седмица, а до
понеделник.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Някои от тях могат да бъдат приключени до
края, защото имат несъответствия.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Но това са единични случаи.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Не повече от 10 трябва да са с такъв
удължен срок.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: 7 болници до колкото разбрах имат удължен
срок за отстраняване на нередности. Значи до 143…
ЗОЯ ТОДОРОВА: 143 са заявленията. Болниците са 84 като бройка.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те ги заявяват по процедури, по пътеки, по
дейности.
БОЯН БОЙЧЕВ: Затова е по-голям броя.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те ще имат няколко договора.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Кога ще им преведем средствата? Защото аз
до колкото знам болниците дължат осигуровките на 25 – 26 число и се
внасят към НАП. 26 е крайния срок и трябва да внесат всичко. А 50 % от
парите, които те получават обичайно са за заплати. Така че ние ще им
дадем парите след като те трябва да внесат вноските в НАП.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: И трябва да предвидим срок, в който НАП
проверява дали дължат. Сега по новите изисквания като пуснем превода
НАП задържа парите, докато се провери, че всичко дължимо е внесено. Т.е.
те няма да могат да получат още на следващия ден парите веднага.
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ГАНКА АВРАМОВА: Принципно всеки месец плащаме до 30то
число.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Това, че го правите не казвам, че е хубаво.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Тази дата е, за да внесат декларации, а като да
внесат парите е до края на месеца.
ГАНКА АВРАМОВА: И понеже в нашите договори е записано, че
ние плащаме до 30то число на месеца следващ отчетния. Такава е
формулировката. По принцип практиката е такава. Днес до обяд
софийската каса има срок да си предаде заявката, утре да обобщим и утре
да потвърдим преводите на районните каси.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз до колкото разбрах от колегите в София
имало някакъв проблем със сроковете. 7 болници ще бъдат обработени понататък.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Най-важното е, че проблемът не е в касата, а те
не са си отразили несъответствията.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: И това, че тя в момента трябва да накара
служителите да работят едва ли не денонощно. Сега има проблем и
очакваме да няма проблем.
ЗОЯ ТОДОРОВА: Трябва да ви кажа, че хората от болнична помощ
вече втори месец работят непрекъснато извънредно. Просто го казвам като
факт. Нещата се натрупаха и програмата, и новите неща. Каквото имаме
възможност – работим.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Аз затова ви питам трябва ли ви човешки
ресурс да ви бъде командирован допълнително, освен трите екипа, които
изпратихме? Другата седмица съм тук, днес до обяд можете да ми звъннете
и да ми кажете какво ви трябва като човешки ресурс, за да се справите,
защото в момента имаме проблем. Очакваме да нямаме проблем.
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Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: След като се върнем ще обсъдим нещата,
ще се направи графика, ще се огледат всички варианти и ще ви се обадя
дали ни е необходима физическа помощ, за да се справим в срок.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: За да изпълним сроковете, които поставихме
днес.
Д-Р БИЛЯНА ПЕНЕВА: Заявката е готова.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Благодаря ви.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Разчитаме много на вас.
Представителите на СЗОК напускат заседанието.
ТОМА ТОМОВ: Имаме проблем.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: В момента имаме проблем, но очакваме да
нямаме. Иначе имаме проблем, защото те са подали документи, но нямат
договори.
ТОМА ТОМОВ: Готови са договорите, но без да са попълнени
колонките.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Има една табличка, която трябва да се
попълни.
ТОМА ТОМОВ: Това е най-важното от договора.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те не са ги попълнили още, д-р Пенков.
БОЯН БОЙЧЕВ: Аз предлагам всеки ден да ги проверявате до къде
са стигнали.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Да, да, аз ги проверявам. Аз имам
оперативна информация и от по-ниските нива също.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Аз мисля, че можем днес да приемем
решението, което днеска обсъждахме.
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Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Може ли да кажеш точно какво приемаме?
КИРИЛ

АНАНИЕВ:

Ние

днес

утвърждаваме

месечното

разпределение за месец май. Това, което очакваме е договорите да бъдат
подписани за 60 болници до петък, а другото до понеделник да сме
приключили. Тогава вече проблемът не е в нас. И ако някой излезе и каже,
че не си е получил парите ние имаме какво да му кажем.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз все пак не разбрах има ли сигурност, че
големите болници ще получат парите си до понеделник? Защото тук чух
цифра 60 от 80 и няколко.
КИРИЛ АНАНИЕВ: От 80 и няколко седемте, които няма да са
успели до петък те не са структуроопределящи.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Големите са до 30ти.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Това сигурно ли е?
КИРИЛ АНАНИЕВ: То зависи от тях, но те дадоха дума, че ще
стане.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Не ми се струва много аргументирано – не
можахме да попълним това, направихме онова. Това е един месец. Това е
абсолютно несериозно. Това квадратче, онази кутийка, на 100 %... Вие сте
пратили и други хора да им помагат.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те още преди един месец на обучението в
Пловдив се пазаряха с мен да им удължим срока. И аз тогава им казах – не
се пазарете, а гледайте да си влезете в срока.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Дано това, което обещават се случи.
ТОМА ТОМОВ: Ако не се справят – не подписват до края на
седмицата. Правим авансов договор.
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ИВАНКА КРЪСТЕВА: Ние обсъдихме, че принципно е редно и за
тези, които са с отстраняване на нередности, за да не ги поставяме във
финансова невъзможност, за тях също да пуснем авансов договор и да им
платим април, за не създаваме напрежение. Това беше моето предложение.
ТОМА ТОМОВ: Аз се опасявам, че софийската каса няма да се
справи. По начина, по който ми го разказаха …
КИРИЛ АНАНИЕВ: Ако днес на обяд се обадят и кажат, че нямат
нужда от помощ те си носят отговорността. Ако кажат, че имат нужда от
помощ ние им изплащаме екипи и пак им осигуряваме необходимите
условия, за да финализират дейността.
ТОМА ТОМОВ: Но трябва да има план Б. Трябва ли да гласуваме
план Б или това е решение на оперативното ръководство?
КИРИЛ АНАНИЕВ: План Б може да го гласуваме и в понеделник
след обяд на Надзора, защото до тогава ще имаме пълната картина какво се
е случило и ще знаем в каква степен е тежестта на този план Б за колко
болници става въпрос.
ТОМА ТОМОВ: Защото беше доста мъгляво обяснението.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Не, те сега ще се напънат и ще го направят.
ТОМА ТОМОВ: А ако се окаже, че не е точно така?
КИРИЛ АНАНИЕВ: Аз мисля, че след като тук видяха, че целия
Надзор е притеснен и поеха ангажимент мисля, че няма да се издънят.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: И трета точка в решението можем да
добавим, че ни възлагате правно да регламентираме заплащането на
лечебните заведения, които отстраняват несъответствия.
ТОМА ТОМОВ: Това е решение под условие.
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ИВАНКА КРЪСТЕВА: Не е под условие. Предлагам да го
формулираме така - Възлага на управителя на НЗОК да представи правна
възможност на лечебните заведения, които са в срок за отстраняване на
несъответствия и ще сключат договорите си на по-късен етап да им бъде
заплатена отчетената и утвърдена медицинска дейност за м. април 2016 г.
ТОМА ТОМОВ: Това значи, че до последния работен ден трябва да
са си дали отчет в информационната система на софийската каса. Днес до
обяд имат време да потвърдят заявката.
ГАНКА АВРАМОВА: Днес до обяд получаваме заявките от цялата
страна, обобщаваме ги и утре пускаме парите на цялата страна.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: За да можем да сме спокойни, че Централно
управление е свършило своята работа.
ТОМА ТОМОВ: Тук стои отворен въпроса днес вие да си проверите
ситуацията.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Аз чакам днес информация от всички. В
някои каси са сключени всички договори. И просто сега като им пуснем
май те ще си пуснат анекси към договорите.
ГАНКА АВРАМОВА: Април ще си го платят от утре.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: По принцип се забавя
сключването на договорите заради кадровия ресурс. За мен това не е
обяснение по принцип и не е допустимо. Винаги може с този предлог да се
излиза от положение. В столична каса нещата би трябвало да са найорганизирани. И фактически аз утре пак мога да намеря оправдание пак
заради кадровия ресурс и да пращате много хора. Аз не смятам, че в тези
три почивни дни не е могло да има дежурни екипи.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Те нали казаха, че са работили.

19

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Не, не казаха това. Те казаха, че в
последния месец са работили допълнително и т.н.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Работили са само в две съботи и недели и аз
знам точно в кои са работили.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Да пуснат една докладна записка
за недостатъчност на кадровия състав. Зависи какъв е кадровия състав,
нали? И това го има.
ТОМА ТОМОВ: Зависи как е организиран.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Става въпрос нали трябва да
прецизираме това нещо. Просто ние казваме, че априори поради наличния
състав нещата се забавят и от там си носим последиците Надзорния съвет.
Аз лично не го приемам. И д-р Пенков зададе конкретни въпроси, но не се
получиха конкретни отговори.
ТОМА ТОМОВ: Мъгляви.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Не бяха точни.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Имаше отговор от сорта – аз не знам, да
каже… Което е недопустимо.
БОЯН БОЙЧЕВ: Това означава ли, че предлагаш да се направи
анализ на работата в София?
КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние в момента сме финализирали, мисля,
функционалния анализ. Ние това нещо го правим…
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Но това е само за централно управление.
ТОМА ТОМОВ: И има само някои препоръки за районните каси,
които са общи за всичките каси.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Аз предлагам принципно на 30ти, ако има
някой директор, който не си е свършил работата да си ходи.
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КИРИЛ АНАНИЕВ: С изключение на тези, които са в срока за
отстраняване на нередностите.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: То срокът е 14 дена, но това не означава, че
някой ще седи 13 дена и няма да си свърши работата.
ТОМА ТОМОВ: Няма да си сключи договора и няма да си вземе
парите. Звъняха много болници, че ще се отложи плащането с един месец.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Тук така се говореше декември месец, че
ние ще направим отлагане на едно плащане.
ТОМА ТОМОВ: И че лекарският съюз няма нищо против.
БОЯН БОЙЧЕВ: Д-р Шарков, това се отнася за всички РЗОК и за
Централно управление?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Това се отнася за всички РЗОК. Щом си
директор на една районна здравноосигурителна каса трябва така да си
организираш работата, че тя да е извършена в сроковете, които са
предвидени съгласно Закона. Кое ще подписваме с дата 18ти?
ТОМА ТОМОВ: Той още не е готов, той е подготвен от 18ти, но още
не са попълнени квадратчетата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: И още нещо, информацията, която днес
получите от всички РЗОК да ни ги изпратите на всички по имейла. И
молбата ми е в следващите дни да получаваме ежедневна информация за
хода на договорния процес.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Към пет часа колко договора са подписани.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Общо - толкова, подписани - толкова, остават толкова.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз имам предложение. Във връзка с това,
което се говори със столичната каса да се изготви една информация, която
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най-късно ние да получим в понеделник какво се случва към днешна дата.
Кои са тези 60, по-малки, по-средни, за да знаем какво се случва.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Към всеки ден имаш предвид?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: На мен писмено ще ми ги изпратят по
имейла и аз ще ви го препратя.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Защото не можахме, д-р Шарков пита, д-р
Пенков после, те говорят и не може да се разбере какво е състоянието. Нека
да се документира. Да си има черно на бяло какво е.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: А какви екипи сте изпратили?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: От болнична помощ сме изпратили 6 човека
лекари и икономисти, за да могат да им помагат при проверките,
изчисляването на леглата и т.н.
КИРИЛ АНАНИЕВ: И понеже времето напредва, аз предлагам да
гласуваме това решение, което сте подготвили с всички тези неща, които си
говорихме. Ако няма други предложения по проекта на решението, моля да
гласувате. Приема се.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава месечни стойности за лечебните заведения, изпълнители на
болнична медицинска помощ по НРД за медицински дейности за 2015 г. и
подали заявление за сключване на допълнително споразумение, за
дейността им през м. май 2016 г., равни на утвърдените месечни стойности
за м. април с решения № РД-НС-04-25/04.04.2016 г. и № РД-НС-0438/27.04.2016 г.,съгласно Приложение № 1, неразделна част от това
Решение.
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2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК в
срок до 03 юни 2016 г да предоставят предложения за разпределение по
изпълнители на болнична медицинска помощ на утвърдените стойности по
РЗОК

за

второ

четиримесечие,

съгласно

Решение

№

РД-НС-04-

40/16.05.2016 г .
3. Възлага на управителя на НЗОК да представи правна възможност на
лечебните заведения, които са в срок за отстраняване на несъответствия и
ще сключат договорите си на по-късен етап да им бъде заплатена
отчетената и утвърдена медицинска дейност за м. април 2016 г.
ЗА - Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, д-р Ваньо Шарков, Тома Томов,
Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Закривам днешното заседание. Следващото
заседание, което предлагам е за понеделник в 16 часа. На 30ти.
Заседанието приключи в 10.30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
КИРИЛ АНАНИЕВ

Изготвил:
Д. Беличева
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