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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК,
ПРОВЕДЕНО НА 24 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Днес, 24 юли 2019 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: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица
Велкова, Григор Димитров, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
Д-р Дечо Дечев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Галя Димитрова, Оля
Василев, Андрей Дамянов.
Заседанието започна в 09.15 часа.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за дължими суми вследствие на влезли в сила съдебни
решение за „надлимитна дейност“.
2. Информация във връзка искане за сключване на договори по изключение
за извършване на дейности от Приложение № 17А към НРД за МД 2018г.
и прилагане на процедура по чл. 260а от Закона за здравното
осигуряване.
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3. Утвърждаване на актуализирани изисквания „Изисквания на НЗОК при
лечение на тежка астма в извънболничната помощ“.
4. Стартиране на преговорния процес между НЗОК и Български
зъболекарски съюз по изготвяне на проект на нов Национален рамков
договор за денталните дейности за 2020 г.
5. Проект за изменение и допълнение на „Правилник за устройството и
дейността на НЗОК“.
6. Предложение за оптимизиране условията на труд в ЦУ на НЗОК и
осигуряване на работни помещения.
7. Приемане на „Правила за провеждане на конкурс за заемане на
длъжността „директор на РЗОК“.
8. Обявяване на конкурс за избор на директор на РЗОК.
9. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден на всички. Дневният ред нарасна в
последните дни, тъй като се опитахме да включим в него всички поспешни въпроси. Запознати сте с материалите, ако имате коментари по
дневния ред, заповядайте. Да започваме, благодаря Ви. В материалите по т.
1 е предоставена подробна информация за съдебните дела, водени срещу
НЗОК. Колегите не са представили проект на решение, затова да
формулираме решение и да гласуваме.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Възлага на управителя на НЗОК да изплати
дължимите средства на лечебните заведения – изпълнители на болнична
медицинска помощ, по влезли в сила съдебни решения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Моля, който е съгласен с така оформения текст от
г-н Димитров, да гласува.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: С връчен изпълнителен лист.
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РОСИЦА ВЕЛКОВА: Национална здравна каса да предприеме
действия за своевременно представяне на изпълнителните листове.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, това ще е втора точка в решението. Моля да
гласуваме така оформеното решение. „За“, „Против“, Д-р Кокалов е
въздържал се. Благодаря Ви.
По т. 1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Възлага на управителя на НЗОК да изплати дължимите средства на
лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ
(посочени в приложение № 1 към настоящото решение) по влезли в
законна сила съдебни решения, по които има предявени изпълнителни
листове пред НЗОК.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия за
своевременно предявяване на изпълнителни листове от лечебните
заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (посочени в
приложение № 1 към настоящото решение), които не са предявили такива
по влезли в законна сила решения.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Втора точка е за РЗОК – Кърджали.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Поради напускане няма необходимия
брой неонатолози и наемат двама на половин бройка от Стара Загора, за да
може да функционира неонатологията в Кърджали.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Но те са работили досега.
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Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Кое ниво са те?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Второ.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Това възможно ли е? Работещо ли е?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Представили са график, като няколко
пъти са им връщани документите за уточняване.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Разбирам, но …
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тези неща ще се случват все по-често.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Подкрепям, защото го правим в интерес на
хората.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам да гласуваме. „За“, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – г-н Василев.
По т. 2 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали
сключване на договор с НЗОК за болнична помощ за изпълнение на
клинични пътеки №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 15 по Приложение №17Аот
НРД за медицински дейности за 2018 г. в областта на неонатологията с
двама лекари специалисти на основен трудов договор и двама лекари
специалисти на допълнителен трудов договор – д-р Таня Ценова
Димитрова и д-р Десислава Стефанова Радева.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК Кърджали по
изключение да сключи договор с МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр.
Кърджали по медицинска целесъобразност и с оглед необходимостта от
осигуряване на достъпност и своевременност на болничната помощ за
населението ѝ.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Трета точка са изискванията за астмата. Ние за
трети път разглеждаме тези изисквания.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Да, но вече неточностите са
отстранени.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Изчистени са.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре, да гласуваме.
По т. 3 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на тежка астма в
извънболничната помощ“.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 4. Български зъболекарски съюз предлага
да стартираме преговорния процес по Националния рамков договор за
денаталните дейности.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Искат среща с Надзорния съвет за
откриване на договорния процес.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам да стартираме преговорите през м.
септември 2019 г.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: От септември нататък.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Първата седмица на м. септември.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре, уточнихме тази точка. Преминаваме към т.
5, която е „Правилник за устройството и дейността на НЗОК“. Предлагам
да се доверим на колегите и на това, което ни предлага д-р Дечев.
Предложението е свързано с подсилване капацитета на определени
дирекции.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, но това да бъде последно за тази
година.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Предложението е продиктувано от факта, че се
разширява обхватът с дейности, които не са били към НЗОК през миналите
години.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да гласуваме.
По т. 5 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема предложения от управителя на НЗОК Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ одобрения по т. 1 Правилник за изменение и допълнение на
Правилник

за

устройството

и

дейността

на

Националната

здравноосигурителна каса.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Следваща

точка

6

е

предложение

за

оптимизиране условията на труд в ЦУ на НЗОК и осигуряване на работни
помещения.
РОСИЦА ВЕЛКОВА: Преди да се приеме решението по така
приложените материали в точката, всяко държавно учреждение трябва да
потърси съдействие от областния управител за осигуряване на офис сграда
или работни помещения за безвъзмездно ползване.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз предлагам това предложение да залегне
като бюджет в инвестиционната програма за 2020 г.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Предложението, което Ви е представено, е
продиктувано от необходимостта от осигуряване на сървърно помещение,
за работни помещения, архивни помещения. НЗОК има нужда от
помещения.
РОСИЦА ВЕЛКОВА: Трябва да се изпрати писмо до областния
управител, след което ще се вземе решение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Оформяме решението, като докато се чака
отговор на писмото за следващо заседание да се представи подробна
информация за изпълнението на инвестиционната програма по всички
елементи, такава каквато е планирана, и процентно й изпълнение.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Точно така. Да се подготви за следващо
заседание

информация

и

конкретни

информационната система на

мерки,

по

повод

случая

с

Национална агенция за приходите за

системата на НЗОК.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре, да се изпрати писмо.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Трябва да е ясно, че на НЗОК са й
необходими допълнителни работни площи.
По т. 6 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
1. Във връзка с разширяване вида и обема дейности на институцията
възлага на управителя на НЗОК да изпрати писмо до областния управител
на гр. София с искане за осигуряване на офис сграда или свободни работни
помещения за безвъзмездно ползване.
2. На следващо заседание управителят на НЗОК да представи информация
по изпълнението на инвестиционната програма за 2019 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В седма точка се предлага промяна в Правилата
за избор на директор на РЗОК във връзка с правилника. Тук мисля, че няма
какво да ни притеснява.
РОСИЦА ВЕЛКОВА: В чл. 20 на Закона за здравното осигуряване
изискването за професионален опит е 3 години, но в класификаторите на
длъжностите в администрацията, които се приемат с акт на Министерски
съвет, за директорите на РЗОК е определено професионалния опит да е 7
години. Във връзка с това противоречие е необходимо да се предприемат
действия да се коригира изискването.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Искам да кажа, че сме се свързали и са
предприети необходимите действия, като е подготвена и нормативна
промяна.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Абсолютно е права г-жа Велкова.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Добре, защо да не е 7 години, колкото е за
всички?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, именно, затова г-жа Велкова каза, че трябва
да се синхронизира.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Трябва да бъде.
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РОСИЦА ВЕЛКОВА: В ЗЗО пише 3 години.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: ЗЗО е по-висш закон, затова ние се
съобразяваме с него. Не може класификаторът да промени закона. Законът
е важен.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Те затова са предприели …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние според ЗЗО ще го напишем 3 години,
ако междувременно настъпи промяна, ще я отразим.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предприели сме действия.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но ние сега ще го приемем така, както
пише в закона.
По т. 7 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема „Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността
„директор на РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да публикува на интернет страницата на
НЗОК правилата по т. 1.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам т. 8 да я отложим за следващо
заседание. Има ли някой против отлагането на тази точка?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, отлагаме я.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Точка 9.1 това е Националната
кардиологична болница. Тук, ако може, д-р Пенкова да представи
материала.
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Миналата година за леглоден на
децата

до

1

година,

оперирани

в

НКБ,

Министерството

на

здравеопазването е заплащало по 550 лева. Тази година го коригирахме,
като направихме в интензивните клинична процедура № 5 за деца.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво трябва да вземем като решение?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Трябва да вземете като решение да се
заплати дейността от м. януари до 25 февруари 2019 г., тъй като на 25
февруари са сключили договор.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, да се заплати.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: 81 са случаите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Колко е сумата?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: 40 500 лева.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Моля да гласуваме. „За“, благодаря ви. „Против“
и „Въздържали се“ няма.
По т. 9.1 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на МБАЛ „Национална
кардиологична болница“ ЕАД, гр. София оказаната медицинска помощ за
периода от 01.01.2019 г. до 25.02.2019 г. по КПр № 5 „Дейности по
осигуряване на лечение за новородени деца с вродени сърдечни
малформации,

претърпели

сърдечна

оперативна

интервенция

до

навършване на 1-годишна възраст“ – 81 броя леглодни на стойност 40 500
лв.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Сега една сериозна тема, а именно промените,
които се приеха миналата година в закона за хората с увреждания.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Точка 9.2 ли разглеждаме?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Знаете ангажиментите, които 01.01.2020 г.
произтичат към НЗОК за заплащане на пособията за хора с увреждания,
освен медицинските изделия.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво е предложението?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да е от 2021 година.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да бъде от 2021 година, въпреки че аз не мога да
поема ангажимент, че това е възможно да се случи, тъй като знаете през
какво премина гласуването на тези закони, знаете какви консенсуси се
постигнаха.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, до 2021-ва има много време.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Сега действа от 2020-та година.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: И предлагате да е от 2021-ва?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да Ви кажа и мотиви: прехвърлянето на
плащанията не е проблем, проблемът е прехвърлянето на дейностите.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Още повече, че отново се прехвърлят
дейности в рамките на нашата численост.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Само за информация, във всички 410 общини в
държавата има служби към Агенцията за социално подпомагане. Това
означава, че ние трябва да вземем дейността, която касае помощните
средства, трябва на всеки гражданин, който има нужда, да се прави
индивидуална оценка.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние имаме ли този капацитет?
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Не, точно за това говорим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой ни прехвърли това?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Никой не ни е питал.
РОСИЦА ВЕЛКОВА: Да се направи предложение до Съвета по
административна реформа (САР) за прехвърляне на бройки.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Добре, но ние трябва да започнем търга найкъсно през месец август.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, какво е твоето предложение?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да се отложи да не е от 1-ви януари 2020-та, а
да е от 1-ви януари 2021-ва.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой го заложи този срок?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Срокът е заложен по време на дебатите в
Народното събрание.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Значи ние трябва да предложим на
Народното събрание.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да Ви кажа данните – 30 000 деца, които са
обект на социална оценка, наблюдение и адаптация, около 120 000 човека
до пенсионна възраст и 500 000 човека в пенсионна възраст. Всичко това
се прехвърля без институцията да е подсигурена кадрово.
ЖЕНИ НАЧЕВА: И като опит и като практика.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, до момента кой го е правил?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Агенцията за социално подпомагане.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: В 410 общини имат изградени структури.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Те има поделения навсякъде.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тогава защо го прехвърлят? Ние нямаме
капацитет.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Винаги съм бил против прехвърлянето.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това са социални дейности, защо се
прехвърлят към здравеопазването, това не мога да разбера.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Във връзка с реформата, която предстои в
здравеопазването, предлагаме тези дейности да се прехвърлят там, където
им е естественото място, а не в НЗОК. Тук идва въпросът, когато се
демонополизира НЗОК, тази дейност застрахователните компании ли ще
трябва да я извършват и колко ще им се плати за това?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам следното – ние може да се опитаме
да мотивираме промяна, но ако тя не бъде осъществена, трябва да сме
подготвени.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние трябва да се мотивираме, защото към
момента ние нямаме нито капацитета, нито подготовката всичко да
стартира от така заложената дата. Искаме промяна на срока, нищо повече.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Не искаме срок, на нас ни трябва време да се
подготвим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да го мотивираме.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Проблемът е частта в закона, къде се
прехвърлят ангажименти към организацията на работа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ако те си поддържат …
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние само да плащаме.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ние само да провеждаме процедурата за
помощните средства.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, гласуваме го.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз съм по-краен, изобщо да не се приема
дейността да е към НЗОК.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това би било най-хубавото.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Няма как.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: НЗОК не оспорва решението, но към момента
няма административен капацитет да поеме дейността. Това е основният
мотив.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние като членове на Надзорният съвет
имаме право на мнение и ще го изразим. Мнението ми е, че тази дейност
не може да се прехвърля към НЗОК, защото стана навик много дейности да
се прехвърлят към институцията, например фонда за лечение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но Фондът е за лечение, а тук вече не
говорим за лечение, а говорим за социална дейност, за помощни средства,
което не е работа на касата.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Надзорният съвет не е бил уведомяван, когато
тази дейност е прехвърлена.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да, така е.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не е лечебна дейност, това е социална
дейности и не може касата да се занимава с нея.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Трябва да си дадем становището.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това не влиза в предмета на дейност на
НЗОК.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Европейските практики са да се заплати
дейността, а не да я извършва.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Точно така.
ГРИГОР

ДИМИТРОВ:

Не

влизат

само

плащанията,

а

и

провеждането на търгове за закупуване на помощните средства.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Идеята е касата, която има опит, да направи търг
и да оптимизира средствата, които се дават за този вид дейност.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, разбрахме се.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Най-разумно е както г-н Димитров казва.
След тази нормативна промяна има нова концепция за здравната реформа.
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Той правилно постави въпроса дали след реформата и фондовете ще
извършват тази дейност.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз мога да Ви кажа каква е практиката в
Италия. Дават обслужване, търгово, една компания поема дейността и тя
следи употребата на всяко помощно средство. В момента, в който това
помощно средство стане ненужно на даден човек, поради различни
причини – смърт, повреда или счупване на помощното средство,
компанията го взима обратно, рециклира го, ремонтира го и го
дезинфекцира, след което това средство отива при новия нуждаещ се.
Реално не се разходват непрекъснато финансови ресурси за нови средства.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Те са и ненужни.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Д-р Пенков, аз съм съгласен, но при
условие, че се възложи на някоя друга агенция или структура, а не на
НЗОК.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аутсорсваш дейността.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Това е подход.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, и той е правилен, но това не е дейност,
която касата да извършва.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Това е социална дейност.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Този подход може да се приложи и тук.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Разбрахме се.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Моля, да гласуваме.
По т. 9.2 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да изпрати мотивирано предложение до
министъра на здравеопазването да се отложи преминаването на
заплащането на медицински изделия, помощни средства, приспособления
и съоръжения за хората с увреждания към системата на Министерство на
15

здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса от 01.01.2021
г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точки 9.3, 9.4 и 9.5 предлагат компенсирани
промени, със съгласието на директорите на съответните лечебни заведения
и директорите на РЗОК, за бюджетите до деветмесечието. Предлагам да ги
подкрепим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, те бяха цитирани.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Щом всички са съгласни, да гласуваме.
По т. 9.3 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни стойности за дейностите
в болнична медицинска помощ за РЗОК Хасково за периода на заплащане
м. юли и м. август 2019 г. в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК
Хасково утвърдените стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение
месечни стойности, да се отразят в договорите на "СБАЛО-Хасково"
ЕООД, МБАЛ „Св. Екатерина“ ЕООД, гр.Димитровград и МБАЛ "Хигия"
ООД гр.Хасково.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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По т. 9.4 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни стойности за дейностите
в болнична медицинска помощ за РЗОК Стара Загора за периода на
заплащане м. август 2019 г., в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК
Стара Загора утвърдените стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение
месечни стойности, да се отразят в договорите на МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски“ ЕООД, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД и КОЦ Стара
Загора ЕООД.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
По т. 9.5 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава компенсирани промени на месечни стойности за дейностите
в болнична медицинска помощ за РЗОК Габрово за периода на заплащане
м. юли 2019 г., в приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК
Габрово утвърдените стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение
месечни стойности, да се отразят в договорите на МБАЛ „Тота Венкова“
АД и МБАЛ „Стойчо Христов“ ЕООД – Севлиево.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка, която е във
връзка с § 11, в който се казва, че се превеждат средства за медицински
изделия на стойност не по-висока от тази, която е заплащало
Министерството на здравеопазването през предходната година. Тук са
описани медицинските изделия и сумата, която трябва да бъде доплатена
за тях.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Д-р Дечев, това ти ли го предлагаш или
просто …
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: За една и съща дейност се е плащало от две
места, например от НЗОК 10 000 лева и от Министерството на
здравеопазването 20 000 лева.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Сега я прехвърляме само в НЗОК.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Сега прехвърляме тези 20 000 лева да се
заплащат от НЗОК. Сумата пак остава 30 000 лева.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Откъде ще дойдат средствата?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Средствата ги има, те са от трансфер. Цената на
това изделие остава същата.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, разбрах Ви.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Да гласуваме.
По т. 9.6 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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Изменя решение № РД-НС-04-22/30.03.2018 г. на НС на НЗОК в част
Раздел Б, като Утвърждава нова стойност на медицински изделия, считано
от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. приета на основание § 11 ал. 3 от ЗБНЗОК,
съгласно която от 1 януари 2019 г. НЗОК определя стойност на заплащане
100 на сто за медицински изделия, заплащани по досегашния ред по Закона
за лечебните заведения, но не по-висока от заплащаната през 2018 г.,
установена с писмо вх.к№ 04-04-238/19.06.2019 г. от министерство на
здравеопазването по приложение на „Методика за субсидиране на
лечебните заведения през 2018 г.“, както следва:
1. В група 15 „Медицински изделия за неврохирургично лечение на
мозъчно-съдови заболявания“, в колона „Стойност, до която НЗОК
заплаща от 01.04.2018 г.“ се добавя следния текст: (§ 11, ал. 3 на ЗБНЗОК
до 30 000 лв.), с изключение на медицински изделия при ендоваскуларно
лечение на инсулт, за които пределната стойност е до 13 500 лв.
2. В група № 11 „Мозъчна лимфодренираща клапна система“ в колона
„Стойност, до която НЗОК заплаща от 01.04.2018 г.“ се добави следния
текст: (§ 11, ал. 3 на ЗБНЗОК до 7 080 лв.).
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Отчетът за бюджета.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Само няколко неща ще кажа. На този етап, на
полугодието, не се очаква преизпълнение на приходите, но изпълнението
на заложения план в бюджета е в рамките на параметрите по бюджета. Към
50% е изпълнението на приходите към полугодието, т.е. съвсем в рамките
на

планираните

и

разчетени

параметри.

По

отношение

на
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здравноосигурителните плащания и разходите, като няма да коментирам
административните плащания, но на консолидирано ниво, изпълнението е
в рамките на бюджета, като по-детайлно по параграфи и подпараграфи ще
анализираме на деветмесечието. За здравноосигурителните плащания – в
ПИМП, СИМП и МДД изпълнението е на 50%, не се очертава недостиг на
средства до края на годината, преразход или излишък. Би могло да се каже,
че средствата се изпълняват в рамките на това, което сме планирали. За
денталната помощ, може би очаквано, има известни превишения на плана.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: 52%.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, 52%, както казва д-р Кокалов. Там, може би,
поне към днешна оценка, средства от резерва ще са необходими, това е
вариант едно, да се отделят до 10 млн. лева.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не бързай.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не, не, само да довърша. Възможност има в НРД
и втора стъпка на деветмесечието, да гласуваме промяна в нивото на
заплащане от страна на НЗОК на някои от дейностите.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да се понижи.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да се понижи, да. Но това предлагам да …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те всяка година имат подобен отчет,
първото полугодие е така и след това има затихване.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Затова ти казах да не бързаш.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, аз това го отбелязах само като втори вариант.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, разбрахме се.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Засега няма тревожна тенденция и по-скоро
потвърждава всяка година тенденцията при тези плащания и като
сезонност. За лекарствените продукти средномесечно разходът до
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момента, общо за всички лекарства, е 103 млн. лева, остатъкът е 83 млн.
лева без да отчитаме тези 31 млн. лева, които гласувахме, че от резерва ще
се изразходят за тази дейност. Очертава се на национално ниво около 120
млн. лева дефицит и като приспаднем средствата от резерва, които са
определени за тази цел, към днешна дата се очертава дефицит от около 90100 млн. лева, които трябва да се възстановят с отстъпките, които ще се
събират от фирмите.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да, но работата с отстъпките не върви добре
и трябва да се ускори. Да се персонализизира отговорността.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Трябва да ускорим събирането на отстъпките.
Най-голямо превишение на средствата има при лекарствата за домашно
лечение, по протокол, недостигът се очертава да е около 40 млн. лева. При
другите лекарства за домашно лечение при запазване на сегашните
тенденции

се

очертава

недостиг

от

около

18

млн.

лева.

При

онколекарствата отново 37 млн. лева е средномесечният разход, без да се
отчитат отстъпките, които предстоят, т.е. 64 млн. лева недостиг.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това не са задължения на НЗОК, т.е. касата не е
на минус с тези средства.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз не съм казала, че е на минус.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това са сумите, които трябва да постъпят от
отстъпките.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз това казах.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Точно така, за това става въпрос.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За лекарствата нещата са така, както ги бяхме
планирали в началото на годината. За болнична медицинска помощ
средномесечното ниво на разходите, към полугодието, е 164 млн. лева.
Остатъкът от средствата, които имаме е 178 млн. лева, защото тук имаме
предвид и 50-те млн. лева от резерва, които преразпределихме към
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средствата за болнична помощ. На деветмесечието ще решим и какво е
отражението и на ръста в цените, където бяха разпределени, но засега в
тази сфера няма проблеми и напрежение. При медицинските изделия също
изпълнението е в рамките на бюджета. Трябва да се отчете и заслугата на
ръководството на НЗОК, че по-голям брой изделия са заплатени, в поголям мащаб, със същия размер на средствата, идентичен с предходната
година. В европейските плащания също сме в рамките на бюджета,
изпълнението е на 50%.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да, има една тревожна тенденция, че за 6-те
месеца има постъпили заявки за изплащания за 76 млн. лева,което е близо
два пъти и половина повече от отчета на миналата година за същия период.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Тук погасяваме задължения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Причината е, че миналата година по ред причини
повечето средства бяха разпределени към другите направления. Тази
година справедливо заложихме план за изплащане на просрочията, затова
средствата са в съвсем друг размер спрямо предходната година.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Искам да кажа, че не е вярно твърдението,
че не се приемат пациенти, а сумите, които ни искат не са по-малки от
миналата година.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Т.е. темпът на нарастване на средствата е
по-голям отколкото миналата година и не е вярно твърдението, че ни
отказват лечение поради задължения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това е факт. Това е по отчета на бюджета, като не
се налага, по смисъла на НРД, и в тази посока са и писмата до съсловните
организации,

да

се

пристъпи

към

корекционните

механизми

на

параметрите.
По т. 9.7 от дневния ред се взе следното решение:
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация текущото изпълнение към 30.06.2019 г. на
бюджета на НЗОК и изпълнението към 30.06.2019 г. на договорените
обеми, съгласно чл. 177а и чл. 334а от Националния рамков договор (НРД)
за медицинските дейности за 2018 г. и чл. 120а, ал. 3 от НРД за денталните
дейности за 2018 г.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз приложената към решението информация за
изпълнението

към

30.06.2019

г.

на

договорените

обеми

и

на

здравноосигурителните плащания за медицинска помощ, съгласно чл. 177а
и чл. 334а от НРД за медицинските дейности за 2018 г.
3. Възлага на Управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Българския зъболекарски съюз приложената към решението информация
за изпълнението към 30.06.2019 г. на договорените обеми и на
здравноосигурителните плащания за дентална помощ, съгласно чл. 120а,
ал. 3 от НРД за денталните дейности за 2018 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 9.8 писма от УМБАЛ „Иван Рилски“ гр.
София, за заплащане.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това са индивидуални казуси, за пациенти с
големи аневризми. Има оферта в чужбина за 150 000 евро, но лечението
може да се проведе тук, но излиза извън рамките на тези 30 000 лева, които
НЗОК заплаща.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Койлове ли?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Като койлове, но аневризмите са огромни.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да разбрахме. В решението ги записваме и
двата случая.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако са идентични.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Идентични са.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Идентични са. И за двата се искат много повече
средства за лечение в чужбина.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Решаваме и за двата случая.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Записваме и двата случая и преминаваме
напред.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Разбрахме. Нали сме се разбрали, че когато
лечението може да бъде проведено на територията на Република България
го разрешаваме.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да, но нали трябва да Ви го докладвам за
вземане на решение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Нямаме противоречия.
По т. 9.8 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
ЕАД, гр. София по преписка с наш вх. № НС-01-00-124/23.07.2019 г.
стойността

на

вложените

медицински

изделия,

за

лечение

на

здравноосигурено лице в тежко животозастрашаващо състояние, за чието
лечение липсва друга алтернатива.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да изплати на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
ЕАД, гр. София по преписка с наш вх. № НС-01-00-125/24.07.2019 г.
стойността

на

вложените

медицински

изделия,

за

лечение

на

здравноосигурено лице в тежко животозастрашаващо състояние, за чието
лечение липсва друга алтернатива.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, Григор Димитров,
д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Заседанието приключи в 11.30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА
Изготвил:
Б. Иванова
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