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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
23 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Днес, 23 декември 2019 г., в сградата на Министерството на
здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 се проведе редовно
заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя
Димитрова, д-р Иван Кокалов, Оля Василева, Андрей Дамянов.
Д-р Дечо Дечев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Кирил Ананиев – министър на здравеопазването
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Росица Велкова,
Теодор Василев, Григор Димитров
Заседанието започна в 08.40 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. Благодаря Ви.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на Национален рамков договор за медицинските дейности 2020 –
2022 г.
2. Проект на Национален рамков договор за денталните дейности 2020 –
2022 г.
3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009
г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
4. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за заболявания с експертиза
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО.
5. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Оля Василева, Андрей Дамянов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам първо да разгледаме другите точки в
дневния ред и после да се върнем към Националните рамкови договори.
Едната точка е свързана с компенсираните промени, които трябва да
направим към края на годината. Два са моментите, за които молим за
Вашето съгласие. Единият е свързан с това, че има неусвоени средства в
отделните направления – СИМП, МДД, дентална помощ. Предлагаме тези
средства да бъдат насочени за авансово плащане на болнична медицинска
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помощ. Ако сте съгласни това да бъде отразено в съответните финансови
документи.
И другото е, че към края на годината, 27 – 31.12.2019 г., очакваме да
постъпят допълнителни приходи. На този етап не може точно ефектът им
да бъде измерен, но с колегите от НАП, г-жа Димитрова е тук, и финансите,
но според тяхното мнение е, че ще постъпят между 5 и 10 млн. лв., които
предлагам да бъдат насочени за разплащане на задълженията към
европейски каси, да ги платим през последните дни, за да си помогнем за
следващата година.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: А защо толкова късно идват тези пари?
ГАЛЯ ДИМИТРОВА: Здравните осигуровки, последните, се плащат
на 27.12.2019 г., тогава е срокът. Така че тогава ще може да се види.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Частният сектор плаща на края на годината.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не се ли плащат данъците и осигуровките по
едно и също време?
ГАЛЯ ДИМИТРОВА: Не, не се плащат. На 14-ти се плаща ДДС-то,
на 25-то число се плащат осигуровките, включително и здравните. Всички
данъци се плащат на различни дати. 25-ти, тъй като е почивен ден на 27-и е
срокът, първият работен ден след празниците.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние ще имаме картина на 30-ти и ще ги пуснем
на 31-ви.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В края на годината изравняват някои платци и
затова…
Който

е

съгласен

с

подготвения

проект

на

решение

за

компенсираните промени, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. С цел усвояване на бюджетните средства за здравноосигурителни
плащания за 2019 г., приема вътрешно-компенсирани промени, както
следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2019 г.
№ по ред Увеличение

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

1.1.3.7.

Болнична медицинска помощ

№ по ред Намаление

1.1.3.3.

Здравноосигурителни плащания
Специализирана извънболнична медицинска помощ
(включително за комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение)
Дентална помощ

1.1.3.4.

Медико-диагностична дейност

1.1.3.
1.1.3.2.

в лева
3 016 942
3 016 942
3 016 942
3 016 942
3 016 942

469 847
2 273 016
274 079

2. В рамките на компенсираните промени по т. 1, изменя приложение 1 към
т. 6 от решение № РД-НС-04-109/13.12.2019 г. в приложение към
настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2019 г.,
съгласно настоящото решение, заедно с тези по т. 10 от решение № РД-НС04-109 от 13.12.2019 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Оля Василева, Андрей Дамянов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Давай нататък!
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е за промените в Наредба 10, за
механизма и отстъпките. Тъй като Законът за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2020 г. вече е обнародван в „Държавен
вестник“ и е факт може вече да вземем официално решение по Наредба 10.
Припомням, че на предишното заседание беше разгледан проектът
подробно.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: 216 млн. лв. събрахме от отстъпки.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да приемем проекта за
изменение и допълнение на Наредба 10, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната

здравноосигурителна

каса

на

лекарствени

продукти,

медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009
г., изм. и доп., ДВ, бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011
г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г.
и бр. 89 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г.), ведно с мотиви
към същия. Проектът и мотивите са неразделна част към настоящото
решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта по т. 1 на
министъра на здравеопазването, ведно с мотивите към него.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Оля Василева, Андрей Дамянов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Другото са корекции в Изискванията на НЗОК за
лечение на пациенти в извънболничната помощ. Тук ще помоля д-р Дечев
да докладва.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Едните изисквания са за лечение на хепатит С.
Облекчаваме достъпа на пациента. Да поясня. До момента, за да му се
изпишат лекарствата, задължително се правеше биопсия.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: На кого?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: На пациента с хепатит С.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: А сега как го диагностицираме?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Сега, тъй като целта на тази биопсия беше да се
определи какъв тип е пациента и, ако попада в генотип 1 е подходящ за
лечение с тези препарати, които са скъпите. Сега, тъй като компаниите
пуснаха така наречените пангенотипни препарати и вече няма значение
дали си тип 1 или 3.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., покриват всичко.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Естествено, че биопсията е безсмислена.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: И второто нещо, което беше, значи за първи път
индикация насочена към един от резервоарите на хепатит, това е
контингентът, който лежи по затворите. Защото беше много голям проблем
да се вземе от затвора пациентът, да се закара в клиниката, с охрана и т.н. И
позволяваме, освен епикриза да има етапна епикриза, т.е. лекар, който
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отиде на място, установи с ехография, че пациентът има…. Плюс кръвта,
която доказва, че има вирус на хепатита - да му се даде достъп до лечение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако нямате нещо против…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Има съпротива от гастроентеролозите, защото
им се намалява броят на контингента, който ще приемат в болница, т.е. ще
правят по-малко пътеки. Преди го приемаха в болница, за да правят
биопсии.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ще ги компенсираме в някоя друга пътека.
АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Като сме се спрели на този въпрос, по
отношение на тези изследвания, доколкото разбрах от нашите организации,
има проблем, че са само две лабораториите, които…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Винаги са били две. В смисъл, че има само две
акредитирани, в които да се правят.
АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Това имаме предвид.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: И в момента имаме официални писма от
всичките комисии, че и в момента те ползват тези двете. Като новото тук е,
че даваме право на всички, които се акредитират, да го правят. Като се
акредитират и могат да го правят. Нашето предложение беше там, където
има комисия, местната лаборатория да го прави. Но самите комисии казаха,
че те и в момента ползват тези две лаборатории и…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Има ли проблем?
АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Не, проблемът беше с биопсиите. И се
радваме, че отпадна.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако нямате други въпроси по предложените
промени в Изискванията, предлагам да гласуваме. Който е съгласен да ги
приемем, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
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По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q
спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ“
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на ензим-заместваща
терапия при мукополизахаридоза тип II и тип IVА в извънболничната
помощ“;
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен вирусен С
хепатит над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Оля Василева, Андрей Дамянов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Сега, по рамковите договори. Ако сте съгласни да
започнем с рамковия договор за дентална помощ. Аз не смятам да Ви
занимавам допълнително с това, което сме представили на Вашето
внимание. Няма досега постъпили в хода на дебатите предложения за
допълнения и изменения или нещо особено, с което да Ви занимая. Ако Вие
нямате някакви въпроси специални към мен, предлагам специално за
денталната помощ да го приемем.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те съгласни ли са?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, те са съгласни. Няма забележки от тяхна
страна. В рамките на парите сме запазили всички регулативни механизми.
По отношение на Националния рамков договор за медицинските
дейности постъпиха някои предложения от страна на Българския лекарски
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съюз. Предлагам, като дойдат тук, да доуточним предложенията и да ги
приемем.
Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.

С това заседанието на Надзорния съвет приключи и се премина към
подписване на Национален рамков договор за денталните дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
за 2020 – 2022 г., и Национален рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски
съюз за 2020 – 2022 г.

Заседанието приключи в 11.20 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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