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

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

Днес, 27 януари 2017 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: д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков,
Димитър Евлогиев, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов.
От ЦУ на НЗОК: д-р Глинка Комитов, Иванка Кръстева.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Бойко Атанасов, д-р
Иван Кокалов, Пламен Таушанов.
Заседанието започна в 09.00 часа.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: В дневния ред имаме само една точка.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема
се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за необходимите средства за закупуване/заплащане на
отчетени случаи за дейности в болничната медицинска помощ и
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приложените към тях медицински изделия, извършени в периода
01.04.2016 г. - 30.11.2016 г., по реда на чл. 221 от Решение № РД-НС-0424-1 от 29.03.2016г., във връзка с изпълнение на решение на Надзорния
съвет на НЗОК № РД-НС-04-11/17.01.2017 г. и промяна на месечното
разпределение по Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Аз искам да задам въпрос какви са
резултатите от извършените проверки и какъв е общия размер на заявените
средства за заплащане.
ГАНКА АВРАМОВА: Съгласно ваше решение № РД-НС-0411/17.01.2017 г. беше разпоредено на директорите на РЗОК в срок до 23
януари 2017 г. да изпратят доклади за извършените проверки на всички
изпълнители на болнична медицинска помощ, които са заявили извършена
дейност в периода април - ноември 2016 г. и е останала неразплатена, в
изпълнение на реда на чл. 221 от Решението. В резултат на тези проверки
всички РЗОК изпратиха доклади и заявки за необходимите им средства за
потвърдените при проверките стойности на незаплатената дейност.
Обобщената

заявка,

която

ви

представяме

днес

е

по-малка

от

първоначалната сума от справката.
ТОМА ТОМОВ: А какви са разликите точно, които са били
планирани по решението от 17 януари и получените резултати след
извършените проверки?

2

Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Сравнявайки данните от документите мога
да ви кажа, че за повечето лечебни заведения в следствие на проверките са
им намалени сумите. Има и такива, които нямат промяна.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: На какво се дължи тази разлика?
На ниво РЗОК?
ГАНКА АВРАМОВА: Тази разлика се дължи на факта, че вие
поискахте те да проверят резултат. И при повторната проверка са
установили някои случаи …
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Получава се, че не винаги
информацията е точна.
ГАНКА АВРАМОВА: РЗОК имат задължението да проверяват
цялата извършена дейност всеки месец, когато тя надвишава определените
месечни стойности и преди заплащане трябва да се направи пак проверка такъв е разписания ред. Затова има предявена стойност и заплатена
стойност, които могат да бъдат различни.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Получихме писмо от финансовия
министър, че няма да даде пари да се плати това. Това писмо е адресирано
до бившия министър на здравеопазването и до мен. Аз само ви казвам.
Решението вие си го взимате, но няма да даде лимит по СЕБРА.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли да видим решението? Някой има
ли предложение за промяна в текста на решението? Няма предложения за
промяна. Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля да
гласува.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Извинявам се, но аз имам още
един въпрос. От юридическа гледна точка как стои въпроса? Ние гласуваме
нещо, което няма да се изпълни.
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ти от къде знаеш, че няма да се
изпълни? Решението винаги можете да си го вземете.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Тук за писмото не говорим. По
принцип говорим.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: По принцип аз смятам, че няма правна
пречка да се плати за дейността. Това по-скоро е писмо за неподкрепа на
действията.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Благодаря ви.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Други въпроси има ли? Няма предложения
за промени в текста на решението. Който е съгласен да приемем решението,
моля да гласува. Против? Един. Въздържали се – няма.
По точка 1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализация на
месечното разпределение на бюджета на НЗОК до 30 април 2017 г., прието
с решение № РД-НС-04-6/11.01.2017 г., във връзка с осигуряването на
необходимите средства за изпълнение на т. 3 от решение № РД-НС-0411/17.01.2017 г. през м.февруари 2017 г. дейностите в болничната
медицинска помощ в размер на 18 770 711 лева и за медицински изделия
406 770 лева.
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2017 г.,
съгласно настоящото решение.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
проф. д-р Красимир Гигов.
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ПРОТИВ – Боян Бойчев.
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма.
БОЯН БОЙЧЕВ: На предното заседание аз съм изразил своята
позиция, че за дейност 2016 г. не може да се заплаща от бюджет 2017 г.,
отчитайки дефицита, който имаме от около 52 милиона за 2016 г.
Следващото, което е, че ние твърдим, че ще има излишък от средства на
базата на въвеждане на пръстовия идентификатор, а заплащаме, т.е искаме
да закупим допълнителна дейност извън установения лимит, което за мен
това е едно противоречие как уж от една страна спестяваме с въвеждането
на пръстовия отпечатък, а от друга страна заплащаме допълнително, т.е.
закупуваме допълнителна дейност.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Той е от 1 ноември. Всеки има право да
изрази своето мнение. Решението на Надзорния съвет е прието.
Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.10 часа
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