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

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

Днес, 19 февруари 2019 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул.
„Кричим“ № 1, ет. 4 се проведе извънредно заседание на Надзорния съвет
на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя
Димитрова, Росица Велкова, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля
Василева, Пламен Таушанов.
Д-р Дечо Дечев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: д-р Иван Кокалов
Заседанието започна в 17.10 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Благодаря Ви, че се отзовахте.
Имаме една единствена точка в дневния ред и това е предложенията на
РЗОК, след като ние върнахме за преразпределение бюджетните средства,
за да гласуваме окончателно разпределението на средствата и да ги
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изпратим на районните каси, които да започнат да ги разпределят и да
сключват договори с лечебните заведения за болнична помощ.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Благодаря Ви.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на стойности по РЗОК и изпълнителите на болнична
медицинска помощ за периода м. март – м. декември 2019 г.
2. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Мисля, че вече толкова пъти сме коментирали
темата, че аз специално не знам дали трябва и какво трябва да кажа. Затова
Ви давам думата на Вас, ако имате нещо да кажете, да си изложите
мнението.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз искам да кажа нещо за протокола. Този
път, както и винаги, но този път ние наблегнахме изключително много на
ролята на РЗОК при определяне на средствата. Намеса от наша страна
нямаше, с изключение на указанията, които дадохме и смятам, че те бяха
правилни – тези три, плюс грипната епидемия. Така че, оттук нататък всяка
отговорност за разпределението и за начина на разпределението на
средствата по РЗОК ще си носят РЗОК. И, ако има оплаквания, ще моля
управителя и председателя на Надзорния съвет, в което РЗОК има
оплаквания, викаме ги и пред тях разглеждаме оплакванията, тъй като те са
направили това разпределение. Въпреки някои наши указания, те отново
запазиха за някои лечебни заведения

същите стойности. Запазвам си
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правото, при разпределението на резерва и при разглеждането през
годината, това нещо ще бъде отчетено. Казвам още веднъж – спазили сме
процедурата, спазили сме Закона и РЗОК носи оттук нататък пълната
отговорност, и Надзорният съвет не трябва да се занимава и да разглежда
молби за допълнителни средства. Всичко се връща при РЗОК и те да
отговарят пред нас как са направили предложенията. Веднъж завинаги да
спрат да се оправдават за това, че Надзорният съвет опекунства или
разпределя и т.н. Това е тяхно право и техните предложения предлагам да
се утвърдят. Между другото това, което казвам, ще се опитам и по медиите
да изясня. Веднъж за винаги да спре мълвата – Надзорът разпределя
средства по лечебни заведения и ние не участваме в тази дейност. Това е,
което исках да кажа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Аз лично съм съгласна с Вас, като
позиция. Положихме много усилия в посока да въведем принципи и
възможности за буфери.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Аз, ако ми позволите, понеже отсъствах на
предното заседание, на което сте взели решение да се премахне този буфер,
който бяхме предложили. Искам официално да заявя, че съм против,
защото смятам, че ще се появят такива казуси и отговорността за това нещо
тежи

главно

на

председателя

на

Българския

лекарски

съюз

с

предложението му този буфер да се преразпредели на 100%. И при появата
на такива казуси, освен отговорността на РЗОК, това, което са предложили,
тази отговорност и тези искания да бъдат и към него насочвани, защото
този буфер щеше да бъде точно буфер тогава, когато се появят такива
казуси. Сега оставаме без 1 лев преди резерва, големия.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Д-р Дечев, това нещо, което казахте с
допълненията - ще помоля Чипилева утре или вдругиден да се видим, ще се
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подготвя и ще го пуснем да се знае от медицинската общественост и
другата общественост за това.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В интерес на истината, това решение за
разпределение на буфера беше по предложение на Български лекарски
съюз.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Добре, предложили са, прието е тяхното
предложение…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Защото ние сега имаме епидемия от
морбили, не знам още какво ще се появи и Надзорът не разполага с буфери,
които да се използват в тези ситуации. А, какво става, сега от провинцията
водят деца в София, болниците, които са в София, ще поемат техните
разходи, а ние не можем да вземем от тях пари да прехвърлим, нали така?
Ако имаше такъв буфер, най-малкото от техния буфер щяха да се
прехвърлят.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Сега отговорността за преразпределение на
средствата компенсирано пада върху тях - да решат от коя болница да
вземат и на коя да дадат.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Абсолютно. Както е по Закон.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По Закон те имат право на такова решение.
Компенсирана промяна, да преценят как.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: С правата си тук на всяко едно РЗОК, което не е
спазило решенията на Надзорния съвет за критериите, по които да се
преразпредели този буфер, който беше и са си ги писали пак както искат,
при първия проблем, който възникне, ще си носят персонална отговорност.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Първият, който ще те подкрепи, ще бъда аз.
Като дойдат, ще им припомним, че носят отговорност за разпределението и
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обществеността трябва да знае за техните действия. Повече няма да правим
компромиси.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз исках да попитам това, което си
говорихме по-рано, свързано с лечението на пациенти всеки месец от
провинцията в София. Поне 40% от провинцията. Хем са пациентите в
София, хем са същите бюджети в РЗОК. Ей това не мога да го разбера, този
феномен.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това е отчитане движението на пациентите.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Как се отчита това движение?
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: На исторически принцип.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: То се отчита от принципа на базата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точно така. Това е принципът на базата. Имахме
среща с областните болници в министерството по повод на това, какво ще
заплаща министерството. И всички те изразиха сериозни резерви за това, че
не могат да усвоят параметрите по линия на касата поради демографски
фактори и невъзможност просто да имат толкова много пациенти за
хоспитализация. По този повод не са доволни от факта, че не сме
увеличили цените, а вместо това сме увеличили обемите.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: И да довърша. Все пак за Бургас. Мисля,
че там има неизпълнение на това, което сме казали. Например на СБР
„Стайков“, там не е взет и 1 лев. Както си бяха надули 200%, така си и
остана. Останалите средства също мисля, че не са правилно разпределени.
ЖЕНИ НАЧЕВА: На държавните е намалил.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Не само на държавните, но и на болниците, в
които има спешни отделения, също е намалил. Точно обратното на това,
което сме казали.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Затова аз мисля, че там специално трябва
управителят…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Аз в четвъртък съм го извикал, защото първо, че
беше с най-ниската оценка персонална и в четвъртък според разговора,
който ще се проведе ще се вземат окончателни решения.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Моето предложение е да упълномощим
управителя на касата след разговора с това лице да се довършат нещата,
свързани с бюджетите на болниците там, особено тези, които имат реално
разкрити структури на ЦСМП за спешни пациенти и - което е искал и
лекарският съюз, защото това им беше основният критерий. Третият
въпрос, но това е вече към г-жа Начева. Направих справка в РЗИ. Те повече
от 50% от повикванията в спешна помощ са фалшиви. Т.е., амбулаторни
прегледи и т.н. Министерството в тази насока ще възприеме ли някакви
наказателни мерки срещу тези, които разкарват линейките?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: От 54 хиляди повиквания 28 хиляди не са
обслужени с транспорт. Т.е., отишъл е, видял го е и се е върнала линейката
празна.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Т.е., 18 хиляди от 52 хиляди са стигнали
до спешно отделение, т.е. са докарани с линейка. Правят се празни курсове,
през това време има спешност. Особено лятото. Тогава възникват и много
големи инциденти, свързани с усложнения на пациенти. Така че аз бих
искал да упълномощим управителя специално за бургаска област това да се
преразгледа, защото не са изпълнени указанията.
ТЕОДОР

ВАСИЛЕВ:

Същият

този

човек, доколкото

имам

информация, пледира навсякъде, че нещата се решават в София.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Всеки има защитна теза.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Указанията, които му давахме, бяха точно в
посоката, която сме заложили, като принципи, защото виждахме какво е
направил. И той тогава и на нас ни отговаряше, че нищо не може да
промени, защото е исторически така и иска писмено да му възложим
промяна.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Е, повече от това Надзорът да му
възлага…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ако ние оттук ще му казваме как да си
разпределя средствата, той …
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: И втория въпрос, който искам да
повдигна, според мен е също друго неадекватно РЗОК е София.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: По този повод можем да говорим много
дълго. Аз предлагам да гласуваме. Но, оттук нататък ще натискаме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложения проект на
решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава стойности за дейностите в болнична медицинска помощ
(БМП) и индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински
услуги, за РЗОК и изпълнители на БМП за периода на заплащане м. март м. декември 2019 г., в приложения към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК
утвърдените стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение месечни
стойности, да се отразят в сключените договори с изпълнителите на БМП,
както и директорите на РЗОК да информират по подходящ начин
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изпълнителите на БМП за утвърдените индикативни стойности по т. 1 от
настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За диализата да поставя въпроса, че се появяват
няколко нови диализи, в случая в Шумен е първият, който иска да сключи
договор. Има и във Видин, Бургас и в София също, в „Александровска“.
Това са четири казуса. В случая за Шумен предлагам да определим 794 хил.
лв. за дейност февруари – ноември стойност.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тя, в рамките на РЗОК се преразпределя
тази стойност?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не, не се преразпределя. Това е в рамките на
средствата, които са в Централно управление. Може би ще се
преразпредели, но това сега няма как да го знаем.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: За това става дума, защото ние знаем броя
на болните на диализа, които са около 3500 души.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Същият ще е казусът и с другите три, които ще се
наложи първоначално да им определим стойност, а след това в хода на
годината трябва да видим…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Според мен, на три месеца трябва да правим
салдо.
ЖЕНИ НАЧЕВА: То за диализата ние сме си говорили с д-р Дечев,
но някак си не ни остана време тази година, че трябва да се изведе
отделно…
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Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да се изведе на централно ниво, защото те са
един и същи брой в цялата страна. Дали ще отиде във Видин или в
Монтана, той ни е един.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние говорихме за фондиране на средствата
за тази дейност.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Общ е бюджетът, общ е отчетът.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Фондираме го в централата и оттук нататък
по този начин ще се извършва разплащането.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това е най-разумното за диализата.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ако го фондираме и има вина, ще бъдем ние
виновни.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Аз не знам дали можем да го направим това сега,
защото това ще реши много от нещата.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Защо да не можем да го направим?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Можем, просто трябва да вземете
решение така определените стойности да се извадят.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тези стойности се вадят от съответните по
справка 1, вадят се, прехвърлят се във фонда и им казваме – Вие няма да се
разплащате, централата ще се разплаща. Какъв е проблемът?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Проблемът е, че е записано, че бюджетът на
болниците се формира от Приложения 1, 2 и 3.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Записано е, че са общо като цяло, но ние сега
решаваме да изведем диализата, която е безспорна.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Както изведохме РЕТ/СТ.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Има и лекарски съюз, и т.н.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Прав си.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ще се съберем с тях и ще ги убедим, че е поправилно. Ние направихме един компромис, сега втори.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Така е най-добре.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Нека да се подготвят Вашите хора и да
направим една среща.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Примерно сега в Шумен тези пациенти, които до
момента са ходили в държавната болница и част от тях решат да отидат в
частния център, бюджетът остава в държавната болница и той има право да
го използва за други цели, а за тези ние ще плащаме допълнително.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Първо, диализно болните са краен брой
хора, които се знаят.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Там няма как да те лъжат.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Всеки си носи парите. Където отиде, там се
плаща. Защо да не го направим? Чиста работа.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това е най-читавата работа.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тази идея е

от

времето, когато се

прехвърли от МЗ задължението да финансираме тази дейност.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Точно така и тогава пуснахме диализите,
когато се появят, тогава…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Точно така. Ако бяхме ги фондирали тогава,
нямаше да го има този разговор. Дай да го направим. Подгответе се и да
направим една среща.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Въпросът е на какво ще стъпим. Оборотът, който
е направила дадена болница или…
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Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Имаме брой болни за година по процедури.
Може да се видят кой колко.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Например в Шумен колко пари трябва да му
дръпнем от това, което сме му дали, като бюджет.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Ние говорим да изнесем на централно ниво
парите и да ги раздаваме вече там, където се правят. Ще разберем, като
отчете частникът първия месец, тогава ще разбереш.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Според мен трябва да ги пуснем и да видим какъв
ще им е параметърът на дейност и тогава да направим това.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Можем да го направим за три месеца пробно
и тогава, като изчистим всички проблеми, можем да го приложим до края
на годината. Ако не възразявате, да се подготвим след три месеца да го
направим, ако колегите подкрепят тази идея.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Поне за два месеца за Шумен да гласуваме.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Изтича срокът за сключване на
договор, за да не сме уязвими.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Нека да го направим.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да определим стойности
на „Дъчмед диализа България – диализен център Шумен“, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава годишна стойност, разпределена по месеци, на разходите за
„Дъчмед диализа България - диализен център Шумен“ ЕООД , както
следва:
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Март
Април
Май
Юни
Юли
Август Септември Октомври Ноември Декември
2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
41 825
83 650 83 650
83 650
83 650
83 650
83 650
83 650
83 650
83 650

Общо
794 675

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
Шумен, месечните стойности съгласно т. 1 от настоящото решение да се
отразят в сключения договор с „Дъчмед диализа България - диализен
център Шумен“ ЕООД.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Аз казах на д-р Дечев, че миналия път
гласувахте за леглата един месец да е тестово.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това искам да разбера - защо трябва да
изчакваме още един месец?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Защото в рамките на този месец, ако има
някакви проблеми, да не ги разглеждаме като изключения, а да дадем един
месец и след това - заковаваме.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Заради епидемичната обстановка, ако
някъде се налага…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: То, мина грипът.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Грипът мина, но тези, които бяха с грип, са с
пневмония. Това беше единственото.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ще Ви кажа защо. Това, което сме пратили в
момента, че към 25-ти, 00.00 часа всяка една болница трябва да каже от
тези легла, които е посочила, че има колко са заети. 25-ти, 00.00 часа. Това
става базата. Вече на 26-ти започват да казват – изписани 5, приети трима и
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т.н. Т.е., ние имаме вече базата, ще я знаем на 25-ти в 00.00 часа. И този
месец, който им дадохме още, той какво ще ни помогне, освен че ще ни
направи още разходи. Те, ако знаят, че влиза от 1-ви април, примерно, март
ще си го карат през просото. Т.е., ние имаме вече изпратено до касите и те
са уведомили всичките болници, че 25-ти, 00.00 часа…
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Проблемът беше повече тестовия период.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Информатиците казват, че са готови.
Касите въведоха леглата и утре трябва да си сравнят с информационните
системи на болниците това ли са броят на леглата. Утре това трябва да е
приключило, като сравняване.
ГРИГОР

ДИМИТРОВ:

Идеята

беше,

ако

има

някакви

недоразумения, да ги изчистим. Затова предложих да направим малка
отсрочка. Добре, ако не е 1 месец, да е 15 дена, за да изчистим всичко.
Предложението ми е да не започнем да правим изключения от първия ден
на прилагането.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ама това чистене, това, което сте го предложили
е за тази дата – 25 февруари. Т.е., това е датата, от която започва да се
засича. До 25-ти, каквото било – било.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Това ще бъде тестово до 1-ви и след
това започва да се прилага.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: И на практика имаме близо една седмица от 25ти до 1-ви, в която ще се види какво е движението. Сега, че някъде ще
стане, но по същата логика, като кажем от 1-ви май, примерно, пак ще има
такива.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, тогава.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Иначе губим темпо. От цялата тази работа губим
темпа.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Приемаме твоите аргументи.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Казвам ти, дори някъде да излезе в края на
краищата те са си посочили този брой легла и оттук нататък си ги спазват.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Т.е., искаш да кажеш, че от 1-ви март влиза
системата?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: От 1-ви март влиза системата. От 25-ти ги
засичаме и имаме 3 – 4 дни.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Значи 10 дена имаме дотогава. Добре.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Щом ще го тестват и гарантират, че работи,
може и от утре, стига да работи.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Аз ще Ви кажа кой ще пише. Сега масово в
цялата страна всичките болници тръгват да си увеличават броя на леглата.
Те ще кандидатстват с някакъв брой легла, които няма да отговарят на
правилниците, които имат към 31.01.2018 г. И оттам ще дойде
напрежението. Ние сме им казали, ама…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Лицензът, който са го получили за дейност,
трябва да бъде този, който е сега.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Те масово си промениха правилниците и си
увеличиха броя на леглата.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Те си ги увеличиха, но подписват една
декларация, че броят на тези легла, с които кандидатстват за касата, е към
31.01.2018 г., а не това, което са направили сега преди два месеца. И когато
се получи такава разлика, касата отива и проверява – примерно, той към
31.01.2018 г. има 50 легла, а сега си е писал 80. Тези 30 падат. Защото той е
подписал декларация, че към 31.01.2018 г.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Искаш да кажеш, че броят на леглата към 31
декември 2018 г. е различен от броя към 31 януари 2018 г.? Леглата са едни
и същи. Едните са за целите на счетоводството.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: И поради тази причина сега, на 25-ти февруари,
когато ги засечем в 00.00 часа първото нещо ще видим какъв е броят и
второто нещо - от този брой, който са посочили, колко са заети в 00.00 часа
и касата вече тръгва да ги проверява – отговаря ли, не отговаря ли. Но, това
е едно от най-така истинските корективи на това надписване на дейност.
Това ще бъде, ако го приложим като хората. Ако ни позволят. Ние ще
искаме, ама ако ни позволят… Те ни пробиват през РЗИ.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз ги събрах онзи ден и им обясних, забраних.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тогава да считаме ли, че от 1 март системата
влиза в действие? Добре, тогава да запишем, че от 1 март системата влиза в
действие. Ако другите са съгласни.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: В смисъл, че са подготвени. Ние сме написали
указания, че в АГ- отделенията там не правим чекинг такъв.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Нека да има повече бебета.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да не кажат – повече не приемам родилки. И
поради това там е отпаднал този…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Те искаха това да се приложи и за диализата пак с
подобни аргументи.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Тя не е на легла.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: За „Пирогов“ и „Света Анна“, където има
много спешни случаи, трябва да има по-гъвкав режим.Все пак те поемат
изцяло спешната помощ и това трябва да се отчете.

15

ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз това тръгнах да казвам, че там се притесняват,
но там ще видим как ще проработи системата.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Там трябва по-гъвкаво малко.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: То, затова беше буферът.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Защото „Света Анна“ има повече вече
приеми, отколкото „Пирогов“.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Повече карат там.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Други теми?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това, което го предложи г-н Таушанов, за
Бургас.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да го упълномощим.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: По Закон предложението на РЗОК влиза в
Надзора и той решава …
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Ние те упълномощаваме да направиш това
нещо и това го записваме в решението.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това, което трябваше да го приемем,
предложението за текста в Наредба 10?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Предложение за изменение и допълнение
на Закона за здравното осигуряване е.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Тук, да Ви го кажа накратко за какво става
въпрос, че Надзорът приема предложенията от мен в бъдещата промяна на
Закона за здравното осигуряване. Бъдеща промяна, когато ще да става. Да
се заложат текстове… Централите са им казали, че за тази година това,
което предложих като промяна, няма проблем, ще го подпишат. Обаче
теоретично за 2020 г. кое им давало уверението, че няма да понижим
бюджета за 2020 г. спрямо този през тази година. И тогава наистина се
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получава една колизия, че те ще трябва да връщат пари повече, въпреки че
им се понижава бюджетът. С тези текстове, които тук се предлагат в
бъдещата промяна на Закона за здравното осигуряване …
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Т.е., бюджетът трябва да бъде не по-малък
или равен на предишната година.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Те искат в ЗЗО да се включва механизмът.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Точно така. Това си беше тяхно искане.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: То е разумно.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: И това, което искаха, механизмът пак чрез тази
промяна да се обнародва в „Държавен вестник“, което пред техните
централи било гаранция, че едва ли не…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не е ли приложение към Наредбата механизмът?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Наредбата я приемаме тази година и тя
примерно стои 10 години, примерно. А те искат ежегодно механизмът коригиран или не за дадената година, да се публикува в „Държавен
вестник“.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, тогава в Закона трябва да има
разпоредба, че този механизъм да се утвърждава от някого и да се
публикува в „Държавен вестник“.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Те искат… За тази година – ок. Идва 2020 г., ако
се правят промени в механизма, се правят, но се публикуват в „Държавен
вестник“. Трябва, обаче, да има делегация от Закона към Надзорния съвет
да го одобри…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Точно така. Одобрява го Надзорът, това са
текстовете, публикува се в „Държавен вестник“.
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РОСИЦА ВЕЛКОВА: Аз не съм съгласна с това и предлагам да го
гледаме на следващо заседание на Надзорния съвет.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да направим така. Трябва ли днес да го
приемем това нещо?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Не.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тогава да го прочетем добре и другия път
ще го обсъдим.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Пак Ви казвам, тук не става въпрос за промяна, а
за предложение от касата в бъдеща промяна на Закона, която ще се обсъжда
в комисии и т.н.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Законодателят може да не го одобри.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Но, касата е направила такова предложение.
Това е намерение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ясни са намеренията.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Принципно за тази година приемаме централите,
но за 2020 г. не им било ясно.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 18.00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА
Изготвил:
Д. Беличева
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