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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НЗОК
15 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

Днес, 15 февруари 2019 г., в кабинета на Министъра на
здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, се проведе
извънредно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Присъстват:
Кирил Ананиев – министър на здравеопазването
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя
Димитрова, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
д-р Йорданка Пенкова – подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев,
Заседанието започна в 09.15 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Всички сте се запознали с
дневния ред. Който е съгласен с него, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Приема се.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на писмо от Български лекарски съюз, вх. № НС-06-009/13.02.2019 г.
2. Проект на изменение на Правилата по чл. 4, ал. 4 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2019 г.
3. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ

АНАНИЕВ:

Лекарският

съюз

казва,

че

нито

в

законодателството, нито в Анекса, нито в Националния рамков договор се
предвижда да има такъв буфер и иска да бъде разпределен, като са дали
конкретно предложение, срещу което аз имам доста бележки, но поважното е и Вас да Ви чуя как виждате това предложение и докъде може да
доведе. Г-жо Начева, дала ли сте на всички писмото на лекарския съюз?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Тук са няколко моментите. Принципно
приемаме ли идеята да има буфер или не. Ясно е, че лекарският съюз тезата
с буфера категорично не я подкрепя. Те дори са по-склонни средствата,
които са останали, като буфер, да бъдат като скрит резерв по бюджетите на
болниците. Аз си признавам пред вас, г-н Ананиев знае, че помолих –
примерно, директорът на РЗОК – Плевен, да преразпредели, ако имаме там
двама контрагента, въпреки че единият е ясно защо – свързано е с робота.
При преразпределението се получава крайно уродливо нещо, даже поуродливо от тяхното предложение за разпределение, тъй като средствата
трябва да отидат в други болници, които очевидно няма как да усвоят тези
средства след 30.09.2019 г. Някои от тях дори могат да намерят „вратичка“
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да ги усвоят, което е още по-зле, други след 30.09.2019 г. отново ще ги
реализират като икономия, но дотогава останалите ще имат дефицит и това
ще създаде много затруднения в хода на годината, и ще трябва да отваряме
оперативния резерв. И пак не е решение, ако трябва просто да
преразпределим едни пари и да дадем на други болници - било то и като
скрит резерв в техните бюджети. Даже ми се струва още по-алогично. И
другата теза е да си оставим този резерв с ясното съзнание, че
Управителният съвет на лекарския съюз, аз говорих с различни среди от
тях, те категорично не подкрепят наличието на такъв буфер, като принцип.
Те дори са съгласни да върнем на директорите, да преразпределят, но не
подкрепят, като принцип. И другото е, че наистина има две РЗОК, където
има отклонения без или с обяснения, това е друга тема, а останалите дори
над 15% или над 8.32% има разпределение, като например Пловдив е
подходящ пример. Вътре контрагентите считат, че е балансирано
разпределението. Едва ли не е направено със съгласието и знанието на
всички участници.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние имаме няколко проблема, около които
трябва да се обединим. Първият проблем е дали да има буфер или не.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точно така.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това е първото. Ако се обединим, после
търсим решението по-нататък. Първо трябва това да го обмислим. Трябва
да търсим и намираме съвместни решения, за да има ефект от съвместната
ни работа.Иначе идеята е много хубава, още повече че буферът ще е
необходим за финансиране при епидемии и други екстремни ситуации.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Буферът беше много прекрасно нещо,
изключително добро, защото сега имаме такива ситуации – болницата в
Разлог. Пълна, морбили, какво ли не и сме им дали някакъв лимит при
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нормална ситуация. И сега ще им кажат на хората – не можем да Ви
приемем тези отчети и няма да Ви заплатим. Формално е така.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Д-р Пенков, затворено ли е детското отделение
там?
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Да.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Вчера съобщиха, че е затворено.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Този буфер върши много работа.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Д-р Пенков, не ме убеждавай.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ще има казуси, аз все тях ги цитирам – казусът
във Враца, има три диализи на територията на страната, с които няма как да
откажем сключване на договор. Там също ще трябва допълнително
преразпределение. Т.е., и аз се изказвам в полза на това, че от една страна е
добра идея, от друга…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Моето мнение е, че въпреки добрите ни
намерения, трябва да се откажем от този буфер, тъй като се твърди, че е
незаконосъобразно, не е договарян с лекарския съюз и те са против това.
Оттук нататък трябва да Ви кажа, че 2003 г. имаше едно такова
незаконосъобразно действие на касата, когато едностранно, без лекарския
съюз, намали на 50% реимбурсацията на лекарствата за домашно лечение.
2003- та, края на годината. Не си спомняте, но аз заведох дело по повод
нарушените права на пациентите. Спечелихме го и на петчленен състав.
Защо? Защото няма съгласуване с лекарския съюз. Точка. Т.е., всяко наше
решение е укоримо. От друга страна предизвикваме излишно напрежение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Но това намаление, разликата, какво да стане с
нея?
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ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Нали препоръчахме разпределението по лечебни
заведения да се извърши съгласно критериите, които определихме на
последното заседание.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Записали сме болнични заведения,
оказващи спешна помощ.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Съгласна съм.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз това Ви казвам, че ще имат принципно
пълно право.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Според мен, на първия въпрос ние
отговорихме. Да говорим за законосъобразност. Да се обединим принципно
да или не. И тогава мислим за второто действие как да се случи.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Проблемът идва, че в края на миналата година се
изкриви базата. Ние много справедливо, според мен, взехме средногодишно
изпълнение и оттам някои, които се реферират към достигнатите нива в
края на последните три месеца, оттам …
ПЛАМЕН

ТАУШАНОВ:

Да,

но

не

винаги

е

било

това

средногодишно…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Понеже всички знаеха тази практика се
„надува“ базата през последните три месеца, спекулативно или не, за да
могат следващата година да влязат с тази база и на нейна основа да получат
по голям размер допълнителни средства.
ЖЕНИ НАЧЕВА: И понеже обикновено последните три месеца са
зимни месеци, тежки ….
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Да не забравим да вземем решение за
„Братан Шукеров“ в Смолян.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние го взехме.
5

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: За дейност януари, която сега отчитат
във февруари, защото стойностите, които са за януари са по-ниски от това,
което ще отчетат. Ние им дадохме само за декември заради инвазивната, а
януари остана непокрит. Когато дадохме януари, не бяха предвидени тези.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: На колко километра има кардиохирургия от
Смолян?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Пловдив е на около 80 км от Смолян.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това е един друг много съществен въпрос, според
мен.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Защото дава се съгласие, финансира се. Не
дай си Боже стане нещо, тогава адвокатското лоби използва случая и ни
осъжда и то основателно. Защото, ако се счупи катетърът, какво правят?
Остава в теб. Мисля, че има какво да се обсъжда за тази дейност. Очевидно
полезна и важна, но трябва да е организирана в защита живота на пациента.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да увеличим средствата
на МБАЛ „Братан Шукеров“, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
Относно МБАЛ „Братан Шукеров“ - гр. Смолян, се взе следното
решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема изменение на решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС04-4/21.01.2019 г. за увеличение на стойностите на МБАЛ „Д-р Братан
Шукеров“ АД, гр.Смолян, за м. февруари 2019 г., месец на дейност януари
2019 г. с 400 000 лв.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
Смолян месечни стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение да се
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отразят в сключения договор с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,
гр.Смолян.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Д-р Пенков, чакахме те да дойдеш. Става
дума за буфера да го разпределяме или да го запазим, принципно.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Не е законосъобразно.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Кой ще ги разпределя?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това е вторият въпрос.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Обединихме се около това, че не трябва да има
буфер, защото ще си имаме неприятности и с лекарския съюз, и с
пациентските организации, тъй като това нито е предвидено в Анекс, в
закони и т.н., нито е договорено с тях.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Като не са похарчили парите, г-н министър,
декември, януари, имаше спестени парички, това може ли да го наречем
временен остатък, който… Защото сега ние ще им ги дадем, някои от тях
няма да ги усвоят, други ще ги усвоят, то пак ще се образува по естествен
път, но ще го наречем временен остатък и ще го дадем на края на годината.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: То, като не стане административно, ще
стане естествено.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Може ли да запишем, че се отказваме от
хубавата си идея.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Просто, че отменяте решение еди кое си.
Отиваме към втория въпрос.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: За мен въпросът е какво правим с тези 26
млн. лв., които на този етап не са разпределени. При сегашното решение да
няма буфер, има заделени 26 млн. лв., които трябва да се разпределят от
тези, които по закон имат право за това - РЗОК.
КИРИЛ АНАНИЕВ: И срещу това имаш едни предложения на
РЗОК, в които ти изчезват тези 26 млн. лв.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Така че няма какво да ги мислим.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Въпросът е дали можем да намерим някакъв
друг принцип, с който малко да намалим девиациите…
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Сега ще се появи още един проблем.
5%, които дърпат, няма да им стигнат във връзка с грипната епидемия.
Общински, областни болници започнаха да пускат писма, че не им достигат
средства и няма да се покрият с 5% от следващия месец.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Нашият главен държавен здравен инспектор
каза, че тази година грипната епидемия е на много по-ниско равнище,
отколкото миналата година.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: И приключва вече.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: И би трябвало, когато има остри
състояния…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ехото е много тежко.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Какъв е проблемът тези, които са
хоспитализирани и имат усложнения белодробни и сърдечни, в рамките на
януари, да го наречем допълнително по тяхно искане на районните каси да
го удовлетворим. Те не са толкова много хора.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Аз затова казвам, че трябва да знаем
от къде да вземем тези пари.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: 10 – 15 хиляди за някоя общинска болница
- това ли е голямата драма?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Има и областни.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Същевременно някой казва, че някои не са
си усвоили бюджетите за януари, нали така?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Но нямаме механизъм, като не са
усвоени, директорът да преразпредели от тази болница на другата.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние, като Надзорен съвет, нямаме право по
закон. Има право само РЗОК да го направи. Тяхно е правото и
отговорността.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да го прави.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Надзорният съвет по закон разпределя и
определя бюджетите на РЗОК.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: В тази област може да няма
неусвоени. Аз говоря за малки области, където не са давани големи пари, че
да не се усвоят.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Може още март или февруари да се разпредели
големият резерв?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преди 1 април не може.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Но, на 1 април може.
КИРИЛ АНАНИЕВ: После ще се компенсира, въпросът е да не се
създава напрежение.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Може, ако тези 5 на сто за прехвърляне на
средствата се увеличат и после към 1 април компенсираме. Може и така да
направим. Да не изменяме …
КИРИЛ АНАНИЕВ: Това трябва да се съгласува с лекарския съюз.
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Не, това са само правила на Надзора.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Можем да обсъдим и увеличение на
определеното 5 на сто и после ще изравним. Така според мен ще бъде погъвкаво.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: На момента да се решава, а не да
чакат.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Този списък, който сме пратили на
лекарския съюз с разпределението, там има пак някои болници..
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние стигаме до това, да го обсъдим.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: За разпределението по лечебни заведения аз
смятам, а и на база на това, което са ни изпратили лекарският съюз , което е
в съответствие с това, което вече обсъждахме, че има областни и общински
болници, чийто бюджет няма да е достатъчен заради грипната епидемия и
последствията от нея. В този смисъл може би е по-добре от така наречения
буфер, за който си говорихме, да вземем средства, за да им се вдигне на
тези хора малко процентът спрямо предложените стойности от РЗОК, като
вземем от неразпределените средства по лечебни заведения в същата РЗОК
- да остане същата стойност, но да се преразпредели остатъкът. Смятам, че
е най-справедливо да се позовем на тези принципи, които ние взехме, като
решение …
ЖЕНИ НАЧЕВА: И да помолим там, където има съществени
отклонения спрямо средното, да преразпределят, спазвайки нашите
принципи.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това, което казва колежката, бих го
формулирал така. Ние въведохме четири принципа. Тези принципи са
приети от лекарския съюз. Те не възразяват и ги подкрепят. Не ги оспорват.
И ние им казваме – добре, колеги. Стъпваме на тези принципи и даваме
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съгласие РЗОК в рамките на лимитите, които сме определили, да направи
преразпределението и да го върне, като обаче допълнително въвеждаме и
един нов критерий. Това е грипната епидемия. Те да решат как да се
съобразят с това. Може да се появи и друго.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това ще е извънреден критерий в писмото, което
ще дадем.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: В писмото, което ще изпратим. И им казваме
– разпределяйте и представете вашето предложение.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Ще стане проблем, че от 28 РЗОК 26 ще се
питат – защо ни карат наново да преразпределяме, ние нямаме никакъв
проблем. Проблем има в две РЗОК или три.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: София, Плевен и Бургас.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Извинете, но миналия път в тази таблица
имахме едни проценти, а сега процентите изчезнаха.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Процентите са едни и същи.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Сега трябва да събирам..
ЖЕНИ НАЧЕВА: Имаме ги вече таблиците и затова не сме ги дали.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Това е за лекарския съюз с колона да
се раздадат на болниците.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Все пак и ние да се ориентираме за какво
става дума.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Нашата таблица я имаме от предишни заседания в
най-различни разрези.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз сега тук не мога да се ориентирам
какво в края на краищата правим. Понеже тук се говори за 20%, над 20 и
т.н. Аз тези проценти не мога да ги видя в тази таблица.
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Ето, имам една таблица с проценти.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз предлагам да не гледаме никакви
проценти, а да се уточним по принцип. Защото не е наша работа да гледаме
проценти.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам там, където има буфер, където ние
сме оставили да върнем на РЗОК, ако те преценят по нашите критерии, да
преразпределят. Да ни върнат информацията, за да можем да утвърдим
стойностите.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Спазваме законовата процедура. Законът за
бюджета на здравната каса дава правомощие на РЗОК да разпределя
определения от Надзорния съвет бюджет. Ние сме намерили нарушения,
проведохме срещи с тях, въвели сме в Правилата общи за всички критерии,
с които да ги ориентираме и им казваме – останалите средства ги
доразпределете и ни върнете Вашите решения.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Трябва да дадем някакви указания на
РЗОК и да няма повече връщане.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Нашето указание ще бъде там, където има буфер,
той да бъде разпределен по нашите принципи.Там има спешни отделения и
т.н. Аз мисля, че вече се разбрахме, независимо какъв е размерът на буфера
изпращаме обратно, само критериите трябва да допълним.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Нека да вземем критериите от правилата.
Пращаме на всички, за да е общ принципът за всички РЗОК.Те да решават.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагаме в случай на преценка да направят
преразпределение и да ни го върнат обратно, за да го разгледаме на
Надзорен съвет. Който е съгласен с такова решение, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма.
По точката се взе следното решение:
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на
РЗОК в срок до 12.00 часа на 18 февруари 2019 г. да представят
информация за преразпределението на неразпределените определени на
РЗОК стойности за болнична медицинска помощ за 2019 г. (за месеците
март – декември 2019 г., по Приложение 2 от Правилата по чл. 4). За всеки
изпълнител на болнична медицинска помощ преразпределението следва да
се извърши на база на посочените принципи, отразени в чл. 8, ал. 7 от
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., приети с
решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-7/04.02.2019 г., като
допълнително следва да се имат предвид и заявените от лечебните
заведения за болнична медицинска помощ средства за отчетена и
извършена дейност в резултат на обявената грипна епидемия.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: За спиналната мускулна атрофия нямаме
взето решение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да го включим в списъка на заболяванията. Да го
вземем като решение.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема в Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на
територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени
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продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински
цели да бъде включена диагнозата „Спинална мускулна атрофия“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия
за изпълнението на т. 1 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: И още една промяна, която в
правилата правим, понеже няма нива на компетентност, а в таблицата,
която даваме със стойностите, трябва да ги попълват, това нещо да отпадне.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това го видяхме.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Това е допълващо.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложения проект на
решение по т. 2 от дневния ред, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема приложените към това решение Правила за 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 2019 г.“,
приети от Надзорния съвет на НЗОК с решение № РД-НС-04-7 от
04.02.2019 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Имам още две неща. Едното е за леглата, които
контролираме на ниво болници, дали сте склонни да дадем преходен
период, който да е две седмици, който да е тестови за оценка на начина на
прилагане и тогава да го приложим реално в лечебните заведения за
болнична помощ.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: От 1 март ли?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Ще имаме готовност от 1 март. От 1
до 15 март ще бъде тестови период.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Може да бъде и един месец. Да има време да
се организира дейността и ако има въпроси, да се напасва системата.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Един месец, добре.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: По-гъвкаво да бъде.
ЖЕНИ НАЧЕВА: И другото е за денталистите. Българският
зъболекарски съюз предлага да има Анекс към Националния рамков
договор за денталните дейности за глобите и санкциите. Ние за Български
лекарски съюз взехме решение да не се акумулира, ако имаш наложени
едно или две наказания предходната година, т.е. - тази година по
отношение на поредността на наказанията, да започва от 1 януари. И те
искат същото да се приложи и за денталната помощ.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Като ново НРД. Ние, като го
договорихме това с лекарския съюз, беше за сметка на други неща, но тук
нямаме време да се договаряме със зъболекарите.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Редно е подходът да е еднакъв спрямо двата
партньора.
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Ние сме готови с Анекса. Ще го
пуснем на подпис.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 10.25 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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