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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 27 МАРТ 2017 ГОДИНА

Днес, 27 март 2017 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул. Кричим 1,
ет. 4 се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.
Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: д-р Михаил Христов, Бойко Атанасов,
Любомир Гайдов, Стоян Стоянов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян
Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
От ЦУ на НЗОК: д-р Глинка Комитов, д-р Димитър Петров.
Жени Начева, Стела Здравкова
Заседанието започна в 16.15 часа.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Искам да ви запозная с дневния ред. Вие
имате точка първа и втора, но точка разни са написани там. Да си
прецените ще гласуваме кое искате да мине, кое не искате. По точка Разни
първо е… Искам да ги прочета, ако някой не ги вижда. Първа точка среща с
Български зъболекарски съюз. Искам да ви дам информация за това каква
среща се е провела в министерство на здравеопазването между
Управителния

съвет

на

зъболекарския

съюз

и

министъра

на

здравеопазването, за да може да имате информация. Втората точка е
предложение за определяне на допълнителен брой СМД, това, което беше и
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преди в точка Разни. Третата точка е РЗОК – Плевен за „Сърце и Мозък“ и
последната точка е взимане на решение за публикуване на сайта на НЗОК
за обществено обсъждане на прословутия ПУД. Защото аз четох
стенограмата, слушах и аудиозаписа, и наистина се стигна до 15 член и понататък не се отиде, не се гласуваха предложенията на касата за Правна
дирекция и т.н. Но вие ще прецените. Слушам вашите предложения да
остава ли този ред в точка Разни или, както каза д-р Кокалов, да почнем да
видим, пък каквото остане да си преценим.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз имах едно предложение.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Къде е то? Не съм го видял.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: То касае информация за тези 225 милиона
за Европейския съюз. Да получим информация. Миналия път се каза, че ще
се отложи и ще се включи в тези разни.
СТОЯН СТОЯНОВ: Преди да гласуваме имам едно предложение да
допуснем на заседанието на Надзорния съвет г-жа Начева като експерт.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Който е съгласен, моля да гласува.
ЗА – д-р Михаил Христов, Стоян Стоянов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ – няма.
Бойко Атанасов и Любомир Гайдов по време на гласуването са извън
залата.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Приема се.
СТОЯН СТОЯНОВ: И преди това, д-р Христов, аз да съм наясно
със смисъла на дневния ред. Четейки така точка първа и втора – Приемане
на изменение и допълнение и така нататък на Правилата, това означава, че
на нас са ни предоставени най-вероятно правилата от миналата година,
които ние ще ги допълним и изменим.
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: От тази година.
СТОЯН СТОЯНОВ: Ние не сме приемали други. Какво ще
изменяме? Малко се обърквам аз. Наистина, не е тайна, съвсем явно имаше
няколко варианта, бяха подготвени от експерти от министерство, от
здравна каса, но така написано означава, че има някакви правила, които ние
ще допълним и изменим. Или трябва да стане приемане на правила нови за
тази година …
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Този текст е формулиран от Гайдов като
юрист.
СТОЯН СТОЯНОВ: Кое изменяме?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ние сме предложили правила и сега вие
трябва да ги гласувате, че не ги приемате или пък ги приемате с промени.
Това е. Само да се спази процедурата. Иначе всичко ще се направи…
СТОЯН СТОЯНОВ: И последен уточняващ въпрос. Кои правила
гледаме, за да ги допълним и изменим?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Които официално са дадени на вас с мой
подпис и заведени в деловодната система на НЗОК, с които предлагам да
приемете решение, с което в индивидуалните договори с лечебните
заведения за болнична помощ за първото тримесечие от действието на НРД
за медицинските дейности за 2017 г. да бъдат вписани стойностите на
заявената, проверена и безспорно доказана от контролните екипи на РЗОК
дейност, т.е. лечебните заведения за болнична помощ да получат
средствата за цялата извършена дейност през периода април – юни, което е
първото тримесечие на действие на новия рамков договор. Ако приемете
това мое предложение, въпреки че с ваше решение от 27 февруари 2017 г.
намалихте средномесечния разход за лечебните заведения за болнична
помощ от 137 милиона на 133 238 хил. лв., ще се постигнат следните цели:
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- Екипите в болниците биха се съсредоточили в чисто медицинската
целесъобразност и в интерес единствено на диагностиката и лечението на
пациентите, които имат индикации за това, а не да се търси (по всякакъв
начин) увеличение на обема дейност (оборота), за да се получи по-голямо
финансиране на лечебното заведение от НЗОК и да се достигнат по-високи
стойности при следващите периоди.
- Достигнатите по различни - вкл. и по „съмнителни“ начини,
стойности не биха се взели предвид на исторически принцип, а въз основа
на по-реалистично извършени дейности в лечебното заведение.
- Съответната болница няма да се стреми да достигне вписаните
предварително стойности (лимит) в индивидуалния договор дори и да няма
достатъчно пациенти за това и да търси други начини за достигането им.
- Лечебните заведения за болнична помощ, ако беше прието
направеното предложение, не биха се вглеждали в стойностите на другите
болници.
- Огромното напрежение, което всяка година се създава в периода на
подписването на договорите на лечебните заведения с НЗОК, както се
случва и в момента, щеше да намалее драстично, дори да изчезне.
- Медицинската статистическа „картина“ на заболяванията, както и
разпределението на средствата между болниците, би била много пореалистична и нямаше да се основава на исторически принцип.
- Не на последно място, всякакви възможности за корупционни
практики ще се елиминират, защото няма да има предпоставки някой,
който разпределя, т.е. утвърждава разпределението на средствата (което
досега се извършваше от НС на НЗОК), да обещава определен размер
стойност, например срещу някаква сума.
СТОЯН СТОЯНОВ: Вариант Национална здравноосигурителна
каса, нали така да разбирам?
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Има дебати и всеки…
4

СТОЯН СТОЯНОВ: Т.е. тези идеи, които на експертно ниво се
разработваха не са отразени на този етап?
Д-Р

ГЛИНКА

КОМИТОВ:

Не,

защото

трябва

да

спазим

процедурата, г-н Стоянов.
СТОЯН СТОЯНОВ: Добре.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Трябва да ги отхвърлите онези или с
промени да приемете новите. Ние сме се разбрали за процедурата. Няма да
има проблеми. Но въпросът е да спазим… Разбрали сме се за
съдържанието.
СТОЯН СТОЯНОВ: Т.е. базата за обсъждане е варианта на НЗОК.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Да, базата е такава, но тя няма да бъде
приета.
СТОЯН СТОЯНОВ: Не се знае. Добре, щом така е да знаем какво
правим.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: То същото е и за правилника. Той не се
качва…
СТОЯН СТОЯНОВ: Отметнахме го.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Вие сте го отметнали, но там е проблема,
че не е спазена процедурата.
СТОЯН СТОЯНОВ: Сега караме по правилата.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защото не го гледахме до край. Стигнахме
до чл. 15 и го предложиха да се качи. Аз бях против и го качихте. Ако ще го
гледаме ще го гледаме до край, както до член 15 и тогава ще го качваме.
Нали разбираш, че не е спазена процедурата.
СТОЯН СТОЯНОВ: Нали се предлага дневен ред сега? Защо
намесихме правилника сега?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Защото е в дневния ред също.
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СТОЯН СТОЯНОВ: Къде е?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: В последната точка.
СТОЯН СТОЯНОВ: Ако стигнем.
Д-Р

МИХАИЛ

ХРИСТОВ:

Сега,

моля

ви

се,

запишете

предложението на г-н Таушанов – информация относно…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Миналия път той предложи и аз мисля, че се
включи да предложат тук експертите, да ни дадат информация до къде сме
стигнали с плащането с другите каси – Германия, Франция и т.н. Да ни
подготвят материал и да видим всъщност. Защото ние сме взели решение,
като идва падеж, за да не трупаме лихви, да го покрием и те трябва да ни
кажат до края на годината колко падежа има, дали ще ни стигнат тези пари
и какво правим. Защото ние 200 и кусур милиона няма как да извадим. Но
те, понеже така вече сме го взели като решение да не допуснем.. Година и
половина, 18 месеца, може да не ни се начислява лихва. Ние в този период
може и да не плащаме, няма лихва. Но дрънне ли 18тия месец трябва да
плащаме лихва. И ние гледаме вече, които наближават падежа да ги
изчистваме и така ще вървим. Ако някой намери пари и ни ги даде, и ги
покрием изцяло - добре, но не вярвам. И затова искахме актуална
информация, Таушанов иска актуална информация какво става.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: С така добавената точка към точка Разни
съгласни ли сте с дневния ред? Моля да гласувате, който е „за“. Приема се
единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на допълнение и изменение на „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 г.“
2. Приемане на допълнение и изменение на „Правила за условията и реда за
утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към
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договорите

с

извънболнична

изпълнителите
специализирана

на

извънболнична

медицинска

първична

помощ

на

и

на

броя

на

назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на
назначаваните медико-диагностични дейности“
3. Разни.
ЗА – д-р Михаил Христов, Стоян Стоянов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Бойко Атанасов и Любомир Гайдов по време на гласуването са извън
залата.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз предлагам да се покани г-жа
Аврамова, тъй като повечето неща я касаят.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Който е съгласен да поканим г-жа
Аврамова, моля да гласува. Приема се.
СТОЯН СТОЯНОВ: Сега трябва да ги качат правилата на екрана, за
да ги гледаме.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Колеги, по точка първа някой има ли
необходимост да се изкаже? Всички имате материалите от дълго време.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Предложението за промяна и
обосновката им беше добре да се чуят, д-р Христов.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Затова тук е поканена г-жа Аврамова.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Г-жо Аврамова, искаме новите неща и
предложенията за промяна. Другото го знаем.
По обсъждане на т. 1 от дневния ред заседанието е закрито.
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По точка 1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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 2017г.“, в сила от 01.04.2017
година, с направените в хода на заседанието предложения за промени.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати приетите правила по т. 1 на
членовете на Надзорния съвет и Български лекарски съюз.
ЗА – д-р Михаил Христов, Бойко Атанасов, Стоян Стоянов, Теодор
Василев, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир
Гигов.
Любомир Гайдов по време на гласуването е извън залата.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: По член 3 правилата.
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ: Аз предлагам да ги приемем следващия път.
ГАНКА АВРАМОВА: Моля ви, нека да ги приемете. Те са с
козметични промени.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Ако няма някакви съществени
промени в тези правила, то те са на база вече каквото сме приели.
ГАНКА АВРАМОВА: Да, те са действащите правила с изменение и
допълнение само заради НРД текстове, които са козметични и са нанесени
във вашите проекти. По същество е абсолютно същата концепция за
регулативните стандарти. Тези с болниците си бяха съвсем нова концепция,
но регулативните не са.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване правилата по чл.
3. Те да бъдат приети с нанесените корекции.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Г-жа Аврамова каза, че реално
няма промени.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Който е „за“, моля да гласува. 7 „за“.
По точка 2 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема приложените към това решение „Правила за изменение и
допълнение на Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за
всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на
извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска
помощ на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и
стойността на назначаваните медико-диагностични дейности“.
ЗА – д-р Михаил Христов, Бойко Атанасов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Любомир Гайдов и Стоян Стоянов по време на гласуването са извън
залата.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Приемате ли регулативните стандарти,
допълнителните?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз казах, че в точка разни не
трябва да има съществени въпроси за разглеждане. В точка разни не може
да се сложи такава важна информация.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Гласувахме дневния ред. Продължаваме
ли нататък?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да ги гласуваме.
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Има две неща. Първо допълнителните
регулативни стандарти.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Има ли промени? Какви са
промените?
ГАНКА АВРАМОВА: За първо тримесечие по реда на правилата 6
каси са заявили допълнителни стандарти и ги отлагаме от 16 март. В
момента системата е в напрежение, че не се отпускат.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: А какво значи допълнителен
регулативен стандарт?
ГАНКА АВРАМОВА: Допълнителни направления за остри случаи,
които не са им достигнали в съответните райони.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Къде това?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: В 6 районни каси.
ГАНКА АВРАМОВА: 300 000.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Който е „за“, моля да гласува. 7 „за“.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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 първо тримесечие на 2017 година, по РЗОК.
ЗА – д-р Михаил Христов, Бойко Атанасов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Любомир Гайдов и Стоян Стоянов по време на гласуването са извън
залата.
ГАНКА АВРАМОВА: И за Плевен, новата болница.
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Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: В Плевен има кардиохирургия, която
работи от 27 – 28 февруари и трябва да им се даде бюджет, защото имат 39
оперирани пациента.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това нали е противозаконно?
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Не е противозаконно. Тя е получила
разрешение преди Нова година и е заработила. Тя е по старите правила.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Бойко Атанасов имаше становище по
тази точка. За точката относно гласуване „Сърце и Мозък“.
БОЙКО АТАНАСОВ: Това е нарушение, според мен. Аз винаги съм
бил против, защото така можем да си откриваме дейности, болници
колкото искаме. Има правила, които… До края на миналата година се
заявява това нещо, в началото на следващата започваме.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тя е получила лиценз миналата година и е
започнала да работи. Сега искат бюджет. Нали министерството ги дава тези
лицензи?
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Тя отговаря на изискванията на здравната
карта, кардиохирургия няма в северна България, освен във Варна.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично смятам, че ние по Закон нямаме
право да им откажем. Вече колко ще им дадем… Защото те са получили
лиценз в рамките на Закона до 31 декември.
БОЙКО АТАНАСОВ: Ако е така, няма какво да кажа.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Няма какво да кажеш. Трябва да и дадем
някакъв бюджет.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Който е „за“, моля да гласува. „За“
„Сърце и Мозък“ всички са „за“.
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По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД стойности за дейностите за
болнична медицинска помощ от приложение 2 от Правилата по чл. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г за месец април 2017 г. (дейност м.
март 2017 г.)., в размер на 501 100 лв., на основание сключен договор №
151253/20.02.2017 г. с РЗОК Плевен и предложение от РЗОК – Плевен квх. № 20-15-84/22.03.2017 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК
Плевен стойностите по т. 1 за РЗОК, да бъдат отразени в Приложение № 2
към индивидуалния договор на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД.
ЗА – д-р Михаил Христов, Бойко Атанасов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Любомир Гайдов и Стоян Стоянов по време на гласуването са извън
залата.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Какво решаваме за правилника за
устройството и дейността? От член 16 нататък нищо не е обсъждано. Има
три неща, които касата иска да въведе в тях.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Предлагаме.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Те са само три неща.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Едното беше да се създаде новата
дирекция, а другото беше от специализираната администрация правната
дирекция да си отиде в общата, както е по Закона за администрацията.
Друго няма. Няма трето.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз бях против стаи…
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Да, това го гласуваха, въпреки, че ти
беше против.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: По принцип да го приемем да се качи за
обнародване.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Няма да го качим.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Защо?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Защото ние трябва да спазваме
процедурите. Нямам нищо против. Има решение да кача друг правилник.
Аз ви направих тука мили очи да го гледате и да кача вашия. Вие не сте го
гласували, сега ще го гласувате, но трябва да отмените предното решение.
Ако не отмените предното решение, не мога две решения наведнъж да
изпълнявам.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Д-р Комитов…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Има решение да кача на сайта друг
правилник. Като отмените решението, вече мога да го кача. Да се спази
процедурата.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Само да го формулираме решението.
Стигнали сме до член 15. Искам да ви кажа, че не държим на тези неща,
нито на стаи, нито на работни… Така че аз съм за оттегляне на тези спорни
точки.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Тогава дайте да го променим.
Управителят на касата, той си ги избира.
БОЯН БОЙЧЕВ: Казваме, ако има нужда от допълнителни ресурси,
секретарки и т.н. да бъдат в новата дирекция.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Говорим за член 15. Но той беше съвсем
друг. Той беше за нуждите на Надзора.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Това го вкарваме в дирекцията и отпада
това.
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Да отменим сега това решение, предишното.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Да, за да мога да кача.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: И качваш член 15 само първа и втора
алинея. Това си е стария текст.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Това е - разходите за сметка на бюджета и се
обслужва от администрацията.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Назначаването се извършва от
управителя на касата. Вече той подписва договорите.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Така съгласни ли сте?
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Остават първа и втора алинея и да се
публикува. Който е „за“, моля да гласува.
БОЯН БОЙЧЕВ: Момент. Искам да се сложи срок.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Който е „за“, моля да гласува.
БОЯН БОЙЧЕВ: Кога трябва да се публикува?
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: До петък.
БОЯН БОЙЧЕВ: Но това да се запише.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: До края на седмицата.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя решение № РД-НС-04-9/17.01.2017 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 30 март 2017 г. да публикува
на сайта на НЗОК за обществено обсъждане проект на Правилник за
устройството и дейността на НЗОК с направените в хода на заседанието
корекции.
ЗА – д-р Михаил Христов, Бойко Атанасов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Любомир Гайдов и Стоян Стоянов по време на гласуването са извън
залата.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Колеги, само да ви кажа с две изречения
за плаковите протези, че то нашумя в пресата, а ние нищо не знаем. Едно
чисто политическо предложение на министерството да се отделят пари от
бюджета на касата, за да може да се осигури една програма, която
стоматолозите да извършат на възрастовата група от 75 години нагоре.
Това е просто уговорка, която я приеха от Българския зъболекарски съюз.
Стигна се до там, че те са съгласни, искат и среща с нас. Затова ви го
обяснявам и приключвам. Стигна се до там, че трябва да се създадат две
работни групи за изменение на Наредба № 2 за основния пакет и анекс към
НРД за дентални дейности за 2017 г.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Имам два въпроса. От къде ще ги вземем
тези 20 милиона? И второ тук, като говорихме със зъболекарите, те казаха –
тези пари трябва да минават през нас. Аз се притеснявам, че пак ще скараме
зъболекари и зъботехници, защото…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Това е сигурно.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Сега на кого ще плащаме? На този, който
взима протезата или който изработва, за да се разбере кой какво получава.
Утре ще откажат зъботехниците. Бъдете сигурни. Аз съм против.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Да говорим и да уточним детайлите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз знам какви са им проблемите и утре ще
дава колкото си реши на зъботехника и според мен това не е справедливо.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз поставям въпроса малко по
друг начин. Въпросът е друг, че министърът, в пресата излезе, че
министърът е решил да сключи договор със зъболекарите за 20 милиона.
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Просто никъде не излезе, че ще се предложи на Надзорния съвет, ще се
обсъжда от него този въпрос. Т.е. колкото и да е политически жеста… В
този аспект аз имам същия въпрос. За сметка на кого ще бъдат тези 20
милиона? Беше писано, че ще бъде за сметка на резерва на касата.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не, беше за това, че ще вземете решение
да прехвърлите 20 милиона от лекарствата.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Имаше го от резерва. Хубаво е,
когато има такива решения, все пак да ги споделяме. Защото по принцип
няма нищо лошо…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Аз казвам, че пари няма.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Все пак да кажем от къде ще ги
вземем тези 20 милиона.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Вижте, понеже ние бяхме поканени, не знам
ти защо не си бил, това нещо го чух в кабинета на д-р Семерджиев и даже
го запитах, а той каза – още не сме го решили, защото зъболекарите още не
са казали „да“. Аз по принцип нямам нищо против, защото е хубаво
възрастните ни майки и бащи да получат едно чене, те тук казаха – протеза,
но се протезират всякакви органи, както и да е. И по принцип беше също
над каква възраст – над 65, над 70 години, защото това определя колко ще
е. Ако са над 70 години сигурно ще са по-малко, ако са над 65.. Аз не знам
колко хора остават без зъби. Трябва да се прецизира малко. Но аз не съм
против това. Става въпрос за четвърта дейност да им се плаща. Всеки да
има право на едно безплатно чене. Аз съм за.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз само ви казах за разговора. Да
не стане така, че вие не знаете.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Колеги, искам да кажа нещо. Това беше
когато се обсъждаше НРДто. И аз точно тогава казах, че възрастта 75 не е
удачна. 75 е предложението, неудачно, тъй като средната възраст на мъжа в
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България е 74, т.е. той вече ще е умрял. Първо. И второ, зъболекарския
съюз изразиха, че става дума за заплащане само на зъболекарския труд, а не
на пациента и не на зъботехника. Т.е. ако струва едно чене 250, ще платят
50, а 200 лева отново ще ги плати пациента в края на краищата. Е, какво
правим ние? Нищо не се решава.
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: До колкото знам идеята е да се плаща
частично, т.е. да се плати труда на зъболекаря, а на този етап самата
протеза да се плаща от пациента. Има две страни. Това е протеза. Това
логически, това нещо трябва да се поема от социалното министерство. Тази
година това не може да стане. Това не изключва догодина да се правят
някакви постъпления не ние да плащаме протеза, защото касата е започнала
да се товари с какви ли не дейности, да се иска това плащане да стане от
социалното министерство, като разширяване на програмата. На този етап,
обаче с тези пари можем да платим само дейността на зъболекарите за
определен контингент. При всички положения те трябва да се съгласят, но
аз имам някакви съмнения, защото ние ще им поставим някои условия.
Първото условие е да искаме фактура от сертифицирана лаборатория. Да
получим легална фактура, за да можем да платим.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Само да решим. От зъболекарския съюз
искат среща с Надзорния съвет.
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Зависи кога тръгне програмата.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Има писмо официално.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не пишеше по какъв въпрос. Видях, че
после отпадна. Зъболекарският съюз трябва да ни каже първо, някой трябва
да ни отговори на следните въпроси. Казаха 75. За мен това е много високо.
70. Второ, аз абсолютно няма да одобря да се плаща на зъболекаря, дето
взима, дейността, пък този, който ще го изработи да му плаща пенсионера.
Като някаква възможност, то и сега съществува, той ако има пари ще си
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плати. Ако става въпрос още 50 лева да им дадем… Ние се съгласихме за
третата дейност. Хайде, стига вече.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Нека да ги изслушаме.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нека да дадат предложение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние тук ги слушахме. Ако те ще вземат
парите, няма какво да ги слушаме.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Защо ще говорим с тях? Нека да внесат
някакво предложение, за да може да се обсъди този вариант.
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Първото, което трябва да се случи, за да
тръгнем да правим анекс, трябва да се промени Наредба № 2 и да се вкара
тази дейност. Докато не е вкарана ние нищо не можем да направим.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Имам въпрос от къде ще вземем
пари?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Д-р Комитов го каза, че няма пари.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Въпрос към д-р Христов, като
единствен представител на министерството на здравеопазването. По
принцип

програмите

навремето

бяха

към

министерство

на

здравеопазването, а не към Националната здравноосигурителна каса. Т.е.
когато се правят програми те трябва да бъдат към министерство на
здравеопазването. Реално ние прехвърляме нещо …
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Това не е програма. Това е за дентални
дейности.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това е програма, като редките
болести и т.н.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Разбирам за какво говориш. Добре,
колеги, ще им отговорим официално…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да дадат писмено предложение.
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Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: И да се срещнат с управителя на
националната каса.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да се уточнят някои подробности и тогава
да се срещаме.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Те също имат условия и е редно да ги
чуем зъболекарите.
Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Трябва да има данъчна фактура от
лицензирана лаборатория.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Дадоха ни един списък по питането на
Таушанов, този, който беше за касите. Да ни кажат дали се процедира както
ние бяхме решили, че като наближи падеж на тях плащаме.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Те са много след падеж. По решението от края
на миналата година плащаме тези, които са пристигнали до края на 2014 г.,
на които вече им е изтекъл падежа. 11 милиона сме платили и се надяваме,
че няма да ни вземете парите и ще си ги платим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, няма да ги вземем. Въпросът е колко е
общата сума. Ти казваш, че се плащат вече такива, които са просрочени.
Значи ние трупаме лихви.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Още не са пристигнали исковете.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Само да кажете кога ще правим следващ
Надзор. На вас да ви е удобно, за това питам.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Въпросът е за какво ще го правим, какви
проблеми ще гледаме.
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Има ли нещо спешно, за да се събираме
другата седмица?
ГАНКА АВРАМОВА: След Великден.
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Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ: Колеги, след Великден Надзор?
Допълнително ще уточним датата. Благодаря ви, колеги. Закривам
заседанието.
Заседанието приключи в 19.00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ
Изготвил:
Д. Беличева
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