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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 31 АВГУСТ 2016 ГОДИНА

Днес, 31 август 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,
Димитър Евлогиев, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов.
От ЦУ на НЗОК: д-р Глинка Комитов.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Бойко Атанасов, д-р
Иван Кокалов, Пламен Таушанов.

Заседанието започна в 17.00 часа.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Колеги, поради неотложни ангажименти
предлагам днес да обсъдим само т. 1 от предложения дневен ред.
Останалите точки ще ги разгледаме на следващо заседание, което
предлагам да се състои на 8 септември.
Предлагам днешното заседание да протече при следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Прилагане на чл. 120, ал. 4 от НРД за дентални дейности за 2016 г., във
връзка със закупуване на трета дейност за ЗОЛ над 18-годишна възраст за
периода 01.09.2016 г. - 31.12.2016 г. и подписване на Договор за
изменение и допълнение на Национален рамков договор за денталните
дейности за 2016 година.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ЗА - Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Колеги, всички сте се запознали с материала и
приложения към него проект на решение. Въпроси? Няма. Който е съгласен
с така предложения проект на решение, моля да гласува. Приема се
единодушно.
По т. 1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се използват средствата от резерва на НЗОК в размер на 8 милиона
лева за закупуване на трета дейност на ЗОЛ над 18-годишна възраст за
периода 01.09.2016 г. – 31.12.2016 г., като се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания за дентална помощ, както следва:
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2. Одобрява предложеният от управителя на НЗОК проект на Договор за
изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2016 г. с предмет – закупуване на трета дейност за
ЗОЛ над 18-годишна възраст за периода 01.09.2016 г. – 31.12.2016 г., в
размер на сумата по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК, след постигане на съгласие с
Българския зъболекарски съюз относно съдържанието на проекта по т. 2, да
публикува същия на официалната интернет страница на НЗОК за срок от 14
дни.
ЗА - Кирил Ананиев, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: А сега, ако ми позволите, нека да поканим
представителите на Българския зъболекарски съюз.
В залата влизат д-р Борислав Миланов, д-р Георги Димов, д-р
Николай Шарков, д-р Донка Станчева – Забуртова, д-р Олег Гладков, д-р
Светослав Гачев, д-р Георги Сойтариев, д-р Ирена Божидарова.
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Аз ви поканих с едно писмо във връзка
със започване по-делово, във връзка с прилагането на чл. 120 от договора,
който подписахте Управителния съвет на Български зъболекарски съюз и
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, знаете за тази
трета дейност на здравноосигурени лица над 18 годишна възраст. Вие
спазихте споразумението, както винаги сте постъпвали, за което ви
благодаря и с наше желание от 1 септември, така и ще го направим, тази
дейност ще влезе в сила от 1 септември. За повече подробности по темата
давам думата на Председателя на Надзорния съвет.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние сме се договорили предварително при тези
условия да включим тази трета дейност. Считаме, че данните, които
излязоха, като отчет, показват, че имаме пълно основание да включим тази
дейност от 1 септември до края на годината. Единственото нещо, с което
бих се обърнал към нашите хора и към вас, понеже все пак е нова дейност,
ще бъде само за четири месеца тази година, не се знае точно какъв обем ще
има, съвместно и заедно да осъществяваме един конструктивен контрол
върху изпълнението на тази дейност. Не стои под съмнение, че Надзорният
съвет стои зад своето обещание. Чисто процедурно трябва да го оформим.
Но така или иначе ще влезе от 1 септември. Благодаря ви, че в името на
добрите неща, колкото и малко да са те, които предвиждахме, влезнахме в
рамките на разхода, така че съвсем спокойно можем да се поздравим, че ще
дадем на хората още една дейност, която надявам се позитивно да бъде
приета от обществото. Г-н Председател, давам ви думата.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: За пореден път доказахме, че не само
сме коректни, а сме и абсолютно точни и че сме един невероятен екип,
който знае какво иска, знае как да го постигне и знае как да го отстоява.
Самият факт, че сме в пълен състав, отсъства една колега, но имаме
пълномощно, с което тя дава съгласието си за подписване е повече от
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категорично. Всички трябва да бъдат информирани, не само нашите колеги,
но и обществото, че това не е само за зъболекарите, както се говори и се
тиражира в медиите, това е преди всичко за пациента. Това е една много
важна крачка и ние ясно съзнаваме отговорността как, по какъв начин ще
бъде реализирана тази крачка, защото от нея до голяма степен зависи понататъшното развитие на този тип отношения между нас партньорски, а от
друга страна ще зависи, разбира се, и разширяването и на нашите
основателни искания, ако всичко е ок тази дейност да се разширява не само
за четири месеца, нека да е за шест, нека да е за осем, нека да е
стъпаловидно, дай Боже да има средства и за една година. Благодарим и
ние за изключително колаборативната работа във всеки един момент. По
отношение на контрола няма какво да говорим. Ние нямаме друг избор,
нямаме друга алтернатива, ще следим за контрола и разбира се ще се
съобразяваме с постигнатите договорености. Благодаря ви.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Г-н Председател, тези думи, с които започнахте
и аз започнах моето кратко изказване, че в крайна сметка това не са пари за
зъболекарите, а това са пари за българските пациенти, за българския
гражданин. Еднакво мислим. Идеята е не ние да правим някакъв доход, а
идеята е да помагаме колкото е възможно с по-голям обем дейност. А това,
че в крайна сметка изпълнителят ще си получи своето възнаграждение, не
стои под съмнение. Всеки труд се заплаща в тази държава.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: За контрола се хващам аз. Той е
задължителен, защото ние по никакъв начин не можем да прогнозираме
останалите неща, ние искаме за цяла година да е третата дейност и това е
целта на анекса, защото иначе само в края на годината нищо не върши. И
затова този контрол трябва да бъде екзактен. Благодаря ви за тази
коректност, за това, че при нашето изпълнение вие веднага, вие бяхте
инициаторите на подписването на анекса, в срок да стане, да влезе тази
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трета дейност. Но една допълнителна малка молба. Много съсредоточено
още от сега, за да не ви изненада, още сега да имате предвид в проекта за
бюджет на Националната здравноосигурителна каса да залегне за дентална
дейност на база разчети и каквото имаме на исторически принцип, и това,
което ще се случи сега, което го имаме е една прогноза за трета дейност
към общия ни бюджет, за да не увиснем във въздуха дали за четири месеца,
влезем в друга година, не върши и на двете страни работа.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Това ми е идеята. Ние започваме дебат по
проекта за бюджет тук при нас, после ще премине през Правителството.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Благодарение на това, че вие направихте
компромис се стигна до тук.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Дадената дума си е дадена дума.

Заседанието приключи в 18.00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
КИРИЛ АНАНИЕВ

Изготвил:
Д. Беличева
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