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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 14 февруари 2020 г., в сградата на НЗОК, гр. София, 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, Галя
Димитрова, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева.
Д-р Дечо Дечев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Андрей Дамянов.
Заседанието започна в 08.30 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Имаме доста голям дневен ред.
Предлагам да започнем. По дневния ред имате ли забележки? Няма. Който
е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Методика за определяне на списък с населени места – практики с
неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична
извънболнична дентална помощ.
2. Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени
места с регистрирани в ИАМН/РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на
работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ.
3. Информация във връзка с изпълнение на т. 2 от решение на Надзорния
съвет № РД-НС-04-16/29.01.2020 г.
4. Стойност на разходите по изпълнители на болнична медицинска помощ,
разпределена по месеци за периода м. февруари – м. декември 2020 г.,
съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1б от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
5. Утвърждаване на месечни стойности на РЗОК – Враца за МБАЛ „Христо
Ботев“ във връзка с разкриването на нова дейност по инвазивна
кардиология.
6. Разрешение за сключване на договори по изключение на основание чл.
59, ал. 12а от Закона за здравното осигуряване.
7. Промени по решение № РД-НС-04-5/20.01.2020 г. за разпределение по
кредити между елементите на Единната бюджетна квалификация в
бюджета на НЗОК по Инвестиционната програма на НЗОК за 2020 г.
8. Месечно разпределение по Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
9. Обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване и доставка на Европейски здравноосигурителни карти“.
10.

Обсъждане на условието за компенсирани промени по бюджета на

НЗОК,

предвидени

в

Механизма,

гарантиращ

предвидимост

и

устойчивост на бюджета на НЗОК (Механизма).
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11.

Определяне на представителите на НЗОК, които съгласуват

условията и реда по чл. 45, ал. 17.
12.

Разни.

ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Първа точка е Методика за определяне на списък
с населени места – практики с неблагоприятни условия на работа за
изпълнители на първична извънболнична дентална помощ. Не мисля, че тук
има някакви новости, които да са изненада за когото и да е от нас. Тук няма
забележки. Който е съгласен да я приемем, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема в приложение към настоящото решение „Методика за
определяне на списък с населени места – практики с неблагоприятни
условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална
помощ“.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Втора точка е Методика за определяне на
месечното заплащане за работа в населени места с регистрирани в
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ИАМН/РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на
първична извънболнична медицинска помощ. Мисля, че можем да я
приемем. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Благодаря Ви.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема в приложение към настоящото решение „Методика за
определяне на месечното заплащане за работа в населени места с
регистрирани в ИАМН/РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на работа на
изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Български лекарски съюз методиката по т. 1 за съгласуване.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Трета точка ни е дадена за сведение.
Четвърта точка е - Стойност на разходите по изпълнители на
болнична медицинска помощ, разпределена по месеци за периода м.
февруари – м. декември 2020 г., съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1б от Закона за
бюджета на НЗОК за 2020 г. Това, което предлагаме, е месечно и годишно
разпределение в периода март – декември на бюджетите на ниво РЗОК и
допълнително е дадено по лечебни заведения.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Предложенията на РЗОК са отразени в тези
суми.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Разпределен е целият ресурс за болнична
медицинска помощ по лечебни заведения, като също е разпределен и
необходимият ресурс за заплащане по Приложение 1, където са дейностите
по диализа и ражданията, които единствено останаха в Приложение 1. От
бюджет 2 247 млн. лв. касовото изпълнение за м. януари е 99 млн. лв., тъй
като знаете, че авансово заплатихме останалата част – 67 млн. лв., през м.
декември 2019 г. за тази дейност по Приложение 2. Месец януари
средствата, които са касово – 182 млн. лв. и до края на годината месечно 166 млн. лв., са разпределени в рамките на бюджетен параграф от 2 247
млн. лв. Тези 196 млн. лв. включват както по Приложение 1, така и
останалите дейности, разпределени по бюджетите на лечебните заведения.
Има вътрешни резерви. Знаете, че правилата не сме ги променяли. Тази
възможност да дадем еднакви стойности от март до декември дава
гъвкавост на лечебните заведения летните месеци или по-натоварените
месеци да компенсират преразход или излишък съответно. И отново към
края на месец септември може да се прави окончателна рекапитулация.
Запазва се възможността (това в други нормативни документи сме го
уредили, като рамковия договор и правилата) за компенсирани промени,
както между районни каси, така и между лечебни заведения, като са
уведомени управителите на двете лечебни заведения и съответно
директорите на районните каси към които принадлежат. На този етап не
предвиждаме преразпределение на средствата от оперативния резерв за
тези цели и считаме, че трябва да се справим в рамките на бюджета за
болнична медицинска помощ.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Увеличенията са пропорционални.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: На ниво РЗОК – категорично.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: На ниво лечебни заведения няма
съществени изкривявания.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Имате ли някакви коментари? Няма. Който е
съгласен с предложения проект на решение, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава месечни и индикативни стойности по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП) за дейностите в БМП
за периода на заплащане м. март - м. декември 2020 г. и за медицински
изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги, за периода на заплащане м. април - м.
декември 2020 г., в приложения към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК
утвърдените месечни стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение, да
се отразят в сключените договори с изпълнителите на БМП, както и да се
информират по подходящ начин изпълнителите на БМП за утвърдените
индикативни стойности по т. 1 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Пета точка е свързана с МБАЛ „Христо Ботев“
във Враца. Там знаете, че се отваря най-после инвазивната кардиология.
Имат апаратура. И поради тази причина, мога много да Ви разказвам по
този въпрос… По пета точка предложението е свързано с тази дейност,
където се налага да утвърдим допълнителни стойности във връзка с тази
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нова дейност, каквито правомощия има Надзорният съвет. Това е по
предложение на директора на РЗОК.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Съгласни ли сте?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Разбира се.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да утвърдим допълнителните
стойности на РЗОК – Враца, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Благодаря Ви.
По т. 5 от дневния ред:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава стойности за РЗОК – Враца по сключен договор с МБАЛ
„Христо Ботев“ АД, гр. Враца в размер на 5 157 900 лв. за дейности по
клинични пътеки и амбулаторни процедури, и индикативни стойности за
медицинските изделия в размер на 912 000 лв. от областта на инвазивната
кардиология и съдова хирургия за диагностика и лечение на пациенти със
сърдечно-съдови заболявания, за периода м. април – м. декември 2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
Враца стойностите по т. 1 от настоящото решение да се разпределят по
месеци в договора с МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Шеста точка е - Разрешение за сключване на
договори по изключение на основание чл. 59, ал. 12а от Закона за здравното
осигуряване.
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: В Хасково има очен център и
предложението е двама анестезиолози да правят една бройка.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Няма анестезиолози.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Няма специализанти.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: В Пещера не им достига един
педиатър.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако е единствена дейност за областта…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Точно така. Аз подкрепям това, което
казвате. В случаите, когато предложената дейност е уникална за
територията и няма друг, който да я осигурява, не трябва да лишаваме
населението.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз не знам тази структура каква е.
Проблемът е такъв – да не страдат хората. Ако са свикнали и са добри
лекари, и ги търсят, и сега като не им разрешим, и не могат да сключат
договор ще трябва да работят само кеш. И това е проблем за населението.
Ние трябва да погледнем какви обороти имат.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Има ли отказ от РЗОК?
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Касите трябваше да преценят тази уникалност,
тази обръщаемост, а не само този иска – давайте.
ЖЕНИ НАЧЕВА: И миналата година имаше тук разглеждане по
темата. Нали трябваше първо да има отказ от районната каса и чак тогава
ние да разглеждаме, както миналата година.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Те не взимат решение и ни товарят нас ние да
взимаме.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Вчера дойдоха 20 писма от районните
каси по темата.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам да отложим засега разглеждането на
тази точка. Когато съберем становищата и по другите писма, за които каза
д-р Пенкова, да се спази процедурата от миналата година – ако има отказ от
районните каси, тогава, като вид арбитраж, да вземем решение.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Районните каси да си понесат отговорността
за взимането на решение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Т.е., да преповторим от миналата година
принципа.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Д-р Пенкова, според мен, за да няма такива
случаи – да се подготви писмо, с което да се напомни, че ще гледаме
подобни предложения само тогава, когато има конфликт, да не ни възлагат
дейност, която е присъща за тях.…
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Трябва да им се каже, че отказите трябва да
бъдат мотивирани, за да можем ние, като разглеждаме тези откази да знаем
какви са причините за отказа. Шеста точка я отлагаме с тези допълнения –
допълнителни инструкции към касите..
ЖЕНИ НАЧЕВА: И ги гледаме, след като те са се произнесли.
Седма точка е за Инвестиционната програма. Направени са
компенсирани промени спрямо предходния път, като се добавят нови
позиции за хардуерно и комуникационно обслужване. Доколкото аз
разбрах, предходния път тези средства са били разчетени в издръжка, но те
всъщност са инвестиционни. Във връзка с това надграждане на сървърите
също е допълнена Инвестиционната програма и съответно са направени
компенсирани промени в намаление за придобиване на сгради и
оборудване, за да се осигурят необходимите средства.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Отразили сме това, което миналия път се
коментира.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре. Вървим напред.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да приемем така предложеното
ни решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 7 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема вътрешно компенсирани промени по разпределението на
кредитите между елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи за 2020 г., както
следва:
в лева
№ по
ред

Инвестиционна
Увеличение/
програма за
намаление
2020 г.

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи
I.
II.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
активи"
§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"
§§ 52-02 "Придобиване на сгради"
§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"
§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"

5 000 000

0

5 000 000

284 680

0

284 680

3 540 320

100 000

3 640 320

1 870 000
190 000

500 000
-100 000

2 370 000
90 000

796 320

-300 000

496 320

680 000

0

680 000

4 000

0

4 000

1 175 000

-100 000

1 075 000

1 175 000

-100 000

1 075 000

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"
III.

2.

§ 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни
активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти“

Одобрява,

съгласно

Приложение

1

Коригирана
ИП
02.2020 г.

към

настоящото

решение,

актуализиран списък на обекти и позиции по Инвестиционната програма на
НЗОК за 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Осма точка е месечното разпределение на
бюджета. Знаете всеки месец го коригираме и утвърждаваме в съответствие
с касовото изпълнение на бюджета. Няма особености на този етап. Разчели
сме средствата в рамките на бюджетните параграфи. Резервът си е резерв.
Отразили сме касовото изпълнение за м. януари.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Тук в резерва имаме предвидени 6 млн. лв.
за

първична

извънболнична

медицинска

помощ,

3

млн.

лв.

за

специализираната извънболнична медицинска помощ, 3 млн. лв. за МДД…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това са дейности, за които в Закона за бюджета за
2020 г. е записано, че имат целеви характер.
Който

е

съгласен

да

приемем

така

предложеното

месечно

разпределение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 8 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема, в приложение към настоящото решение, месечно разпределение
на бюджета на НЗОК за 2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2020 г.,
съгласно т. 1 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Девета точка е обществената поръчка за
европейските здравноосигурителни карти. Това е стандартна поръчка,
както знаете, тук колкото лица възлагат, толкова се заплащат.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Има ли информация колко се правят годишно?
Защото ми се струва, че това е услуга, за която няма обръщаемост. Аз не
знам тези карти въобще някой ползва ли ги.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ползват се.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ползват ги и аз специално препоръчвам на
студенти и други, които излизат зад граница, казвам да отидат и да си
изкарат такава карта, защото това е една сигурност, защита и т.н.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не се знае какво може да се случи.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Само в банка ДСК се получават.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Една година ли им е валидността?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Извадете примерно 2018 г., 2019 г. колко
плащаме по тези европейски карти в чужбина. Да видим каква е
тенденцията.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре, ще гледаме точката след като получим
информацията, която поиска г-н Василев.
Преминаваме към т. 10 от дневния ред - Обсъждане на условието за
компенсирани промени по бюджета на НЗОК, предвидени в Механизма,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Това, което
предлагаме, са няколко принципа. Механизмът всъщност определя базата,
спрямо която ще сключва касата договори с притежателите на разрешение
за употреба за отстъпките, които в случай на превишение на разходите и
останалите отстъпки, които са регламентирани в Наредба 10, която
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предстои да се обнародва в „Държавен вестник“. Изпратили сме я от
Министерството на здравеопазването към „Държавен вестник“. По нея
имам едно допълнително предложение, но ще го направя в т. Разни.
Предлагаме два основни принципа. Единият е свързан с това, че взимаме
относителния дял в структурата на нетните разходи за 2019 г. на всяка
група лекарствени продукти, а именно за домашно лечение, по протоколи и
за онкологично лечение. След доклада на д-р Дечев има една таблица,
която ще помоля нея да гледате, преди проекта на решение на Надзорния
съвет, тъй като тя е най-показателна.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Ако позволите накратко. Като казваме нетни да
кажа какво се има предвид. В таблицата, която гледате, има една колонка
четвърта, която е болдвана. Нетни разходи означава оборотите, които са
направили фирмите, преди да се приложи Механизма, т.е. от тези суми те
след това връщат. Но, първоначално поетите ангажименти към целия фарма
сектор беше, че бюджетът за 2020 г. ще стъпи на нетните им разходи, като
дялово участие. Тук като обсъждахме преценихме, че най-правилното е
тези проценти да бъдат запазени като дялово участие и в новия бюджет за
групата, за да бъде прозрачно и обективно. И на практика това, което
виждате в предпоследната графа, са вече дяловете, които са за бюджета
2020 г.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Порядъкът се запазва.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Да.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Това е без отстъпките по Наредба 10?
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Това, което виждате, е с приложени отстъпки, но
без да е приложен Механизмът. Откъде идва напрежението в сектора? Идва
от това, че компании, които имат по-малко дял в онкогрупата, а имат в
протоколите претендират, че обективно онкогрупата нараства с много поголяма сума пари, отколкото нараства протоколната. Това създава някакво
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напрежение. На практика обективно за всички не само, че запазваме нетния
оборот за предната година, а го повишаваме. Това за първа група е
повишение с 10 млн. лв. – протоколните, за втората група са 6 млн. лв. и
третата е 88 млн. лв. Наистина е най-големият ръст, обаче трябва да имаме
предвид, че това е групата, която расте най-прогресивно.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Това е политиката на Европейския съюз –
грижа за раковоболните.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Аз мисля, че ако приемем този вариант, дори и
да има някъде недоволни, няма да имаме проблеми. Принципно е работено.
ЖЕНИ НАЧЕВА: И другото, което трябва да допълня е, че имаме
като допълнителен показател дял от ръста 2018 г. спрямо 2019 г.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Всички говорят за резерва. Компаниите също са
разделени на две големи групи. Едната иска резерва априори да се
разпредели сега, още от 1 януари, втората иска да е след трето тримесечие.
Като се види какъв е резултатът, коя група как върви. Въпросът е, че в
закона е казано, че като се прави сега това разпределение се отчита и делът
на резерва към… Но този дял не е казано какъв е.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние тук няколко пъти пледираме, че
резервът си е резерв. Аз бях на дискусията и казах – ние, като Надзорен
съвет, се грижим за цялата система. И този резерв е за системата. Още
повече, че противно на всички правила Парламентът го намали до 3%,
което означава с 3% да гарантираш сигурността на една система, която е от
5 млрд. лв. Имаме възможност със 120 млн. лв.да реагираме на извънредни
ситуации. В този смисъл подкрепям това, което се предлага и имам второ
предложение – изключително съм доволен, че ще се извършва след девет
месец, така го подкрепих и предния път, ако си спомняте. В тази връзка
предлагам да се подготвят и утвърдят от Надзора правила за разпределение
и ползване на резерва, които да ни предпазят от емоционални и инцидентни
14

решения.… Да кажем – това са правилата. Хубави, лоши… По-добре е да
има лоши правила, отколкото да няма правила. Защото в края на краищата
резервът преди всичко, според мен, служи за необичайни, извънредни
ситуации. Както подготвихме правилата за определяне на лимитите за
болниците, по същия начин да утвърдим и подобни правила. Ако колегите
се съгласят да го приемем и когато има искане към нас да кажем – ние сме
приели правила, работим по тези правила, ако нещо възникне ще ги
допълним, но да бъде в рамките на правилата.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Като аргумент в тази посока, ето сега, примерно,
никой не е очаквал коронавируса. Ние откъде да знаем как ще се развие
ситуацията. Ако тръгнем в посока на…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Затова ето това предлагам. Като се запише
това - няма да има и нападки към нас.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Прав е.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Има прецедент. Има тъй наречения
държавен резерв. Те правилата са такива. Този резерв е затова – държавата
да реагира.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Резервът при нас е за такива необичайни
състояния, а не отсега да има апетити – дайте резерва за болнична, дайте
резерва за онова.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз казвам да ползваме правилата за
държавния резерв.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Проблемът е, че е записано в закона и поради
тази причина им казвам, че когато се вкарват едни текстове между първо и
второ четене, които нито сме ги обсъждали ние… И сега те стъпват на този
текст в закона и казват – вие не спазвате закона.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Първо, в закона няма императивно
изискване, второ…
ЖЕНИ НАЧЕВА: След деветмесечието е най-разумният период, в
който може да се анализира.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Смятам, ако се приемат правила за резерва,
ще работим по спокойно.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Но сега да знаете, че за да постигнем тези нива
то е компенсирано с част от резерва.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: 30% от резерва. Ние приемаме това и за да
няма други подобни искания ще работим по правилата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем така
предложеното решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
По т. 10 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

Приема

вътрешно-компенсирани

промени

в

средствата

за

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно
лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени

заболявания

и

лекарствени

продукти

при

животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на
болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински услуги по бюджета на НЗОК за 2020 г., както
следва:
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Показатели по ЗБНЗОК за 2020 г.

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.3.5.

1.1.3.5.1.

19 664 869

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията
на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги:
в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
за домашно лечение на територията на страната

1.1.3.5.1.1. в т.ч. лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза

19 664 869

19 664 869
8 441 358

в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т.
1.1.3.5.1.1., медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
№ по ред Намаление

1.1.3.5.1.2.

1.1.3.5.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и
спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията
на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги:

1.1.3.5.2.

в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с
вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги

11 223 510
19 664 869

19 664 869

19 664 869

2. Определя годишните бюджети на всяка една основна група лекарствени
продукти,

определена

в

ЗБНЗОК

за

2020

г.,

като

средства

за

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в
резултат на извършените вътрешнокомпенсирани промени по т. 1 и дял на
резерва на НЗОК за непредвидени и неотложни разходи, както следва:
(в лева)
Годишен бюджет за
Средства за
Средства от резерва за
Основна група
Условен бюджет по
прилагане на Механизъм, здравноосигурителни
непредвидени и
лекарствени
тримесечие за
гарантиращ предвидимост
плащания след
неотложни разходи, съгл.
продукти по чл.35, т.1
основа група за
и устойчивост на бюджета
компенсирани
чл.37, ал.2 от Наредба
от Наредба10/2009г.
2020г.
на НЗОК 2020г.
промени
10/2009г.
Основна група A

447 034 712

441 597 358

5 437 354

111 758 678

Основна група Б

301 466 697

297 799 910

3 666 787

75 366 674

Основна група Б

484 730 991

478 835 131

5 895 859

121 182 748

3. Остатъкът от резерва за непредвидени и неотложни разходи, до размера
по чл.37, ал. 2 от Наредба 10/2009 (не повече от дела на средствата за
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разходи за лекарствени продукти в общия размер на разходите и
трансферите по бюджета на НЗОК за 2020 година) ще се разпредели с
решение на НС на НЗОК между трите основни групи по чл. 35, т. 1 от
Наредба 10/2009 след анализ на реалните данни за нетните разходи и
установените тенденции и надвишения, както и прогнози за четвърто
тримесечие но 2020 г.
4. Приетите по т. 2 и т. 3 бюджети по основни групи лекарствени продукти
се използват за прилагане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, за 2020 г., приет с Решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-6/20.01.2020 г.
Настоящото решение в частта по точка 2 за използване на дял от резерва на
НЗОК за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти влиза в
сила от 1 април 2020 г. в съответствие с параграф 9 от Преходни и
заключителни разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК. За нуждите на
определяне на условните бюджети по основни групи лекарствени продукти
съгласно Механизма по точка 4, делът от резерва, за който е взето решение
за използването му, се прилага за 2020 година.
5. Приетите по т. 1 вътрешно-компенсирани промени да се отразят в
месечното разпределение на средствата по бюджета на НЗОК за 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Другото е да определим представителите за
преговорите с БФС.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Има предложение, дадени са.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Нямаме против тези представители. Който е
съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 11 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. Отменя свое решение № РД-НС-04-104/04.10.2017 г., изменено с решение
№ РД-НС-04-76/29.11.2018 г.
II. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които да съгласуват
„Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК“ и „Договор за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК“, сключен между директора на
РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти (аптеки), както следва:
1. Милена Стефчова Цонева – главен експерт в дирекция ЛПМИДХ –
Председател;
2. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция ФСД;
3. Вирджиния Костадинова Вълкова – началник отдел ЛП в дирекция
ЛПМИДХ;
4. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в дирекция БФП;
5. Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция ИТСЗОП;
6. Ваня Петрова Илиева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“
7. Мария Василева Луднева – Василева – главен юрисконсулт в
дирекция КАПДЗЗО;
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8. Д-р Жанета Илиева Великова - Апостолова – главен експерт в
дирекция КАПДЗЗО;
9. София Герасимова Георгиева – главен експерт в дирекция КАПДЗЗО.
Резервни представители:
Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в дирекция БФП;
Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция КАПДЗЗО;
Насие Сабриева Асипова – младши експерт в дирекция ЛПМИДХ;
Александра Иванова Тошева – младши експерт в дирекция ЛПМИДХ;
Кирил Иванов Обрешков – главен юрисконсулт в дирекция ЛПМИДХ;
Десислава Стойчева Попова – главен експерт в дирекция ФСД.
III. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна група с
определените по т. II представители на НЗОК и 9 (девет) представители от
Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз за реализиране на
съгласуване на процедура по т. II.
IV. Членовете на работната група не носят имуществена отговорност при
изпълнение на задълженията им, освен ако са извършили престъпление.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващото е обявяване на обществена поръчка за
„Комплексно

обслужване

и

системна,

и

експертна

помощ

за

информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те
РЗОК“.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Това е първото от т. Разни.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Доколкото разбирам, няма увеличение на ресурса
спрямо предходната година.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Няма увеличение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Някакви въпроси имате ли по тази точка?
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Не.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да се открие обществената
поръчка, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава откриване на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и системна, и експертна
помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и
28-те РЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на
процедурата по т. 1 и да сключи договор с класирания на първо място
участник за срок от една година.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е проект на допълнително
споразумение с „Информационно обслужване“. Това е към договор, който
вече е сключен във връзка с резервния център за съхранение на
информацията.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз имам питане. 3 квадрата и половина за този
наем...
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Тук пише – осигуряване на необходимото
обкръжение, охрана, консумативи, разходи за електроенергия, наем.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Държавна фирма. Между другото, условието,
което им поставихме, е цените за касата да не са по-високи от тези, които
ползват други потребители за този вид услуги от тях.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Тук има особени условия.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Приемаме ли да се сключи допълнително
споразумение?
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: По тази точка аз гласувам „въздържал се“.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава сключване на допълнително споразумение с „Информационно
обслужване“ АД към договор № РД-14-232/07.11.2019 г. за временно и
възмездно ползване на недвижим имот, с което се предоставя допълнителна
площ за изграждане на Резервен център за данни за нуждите на НЗОК с
оборудване, доставено по договор № РД-14-253/23.12.2019 г., при
осигурени параметри и стойности на параметрите (ИКТ обкръжение).
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнителното
споразумение по т. 1.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Григор Димитров,
Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е за допълнителни средства на
6 РЗОК за разпределение на разходите за болнична медицинска помощ във

22

връзка с искане на районните директори. Подчертавам, че тези параметри
са в рамките на гласуваните от нас месечни стойности по районни каси.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Те за какво им се дават?
ЖЕНИ НАЧЕВА: За резерв за реагиране в случай на необходимост
от компенсирани промени между лечебни заведения.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: А защо само на тези каси?
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Само тези са се мотивирали.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това означава, че парите са разпределени.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Може и от каса в каса да се прехвърлят.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Приемаме го.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава в приложение към настоящото решение допълнителни
стойности за дейности за болнична медицинска помощ за РЗОК Благоевград, РЗОК - Бургас, РЗОК - Варна, РЗОК - Габрово, РЗОК - Русе и
РЗОК - София град.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК Благоевград, РЗОК - Бургас, РЗОК - Варна, РЗОК - Габрово, РЗОК - Русе и
РЗОК - София град да информират за разпределението на стойностите по
изпълнители на болнична медицинска помощ.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е свързана с контролната
дейност. аз предлагам да я отложим тази точка.
Ако позволите, само нещо да предложа на Вашето внимание. Тъй
като сме дали в „Държавен вестник“ Наредба 10, но това е по-съществена
промяна, отново предлагам да отворим Наредба 10 и вече с по-кратък срок
за съгласуване – две седмици, да предложим промени, тъй като по закон
Надзорният съвет предлага на министъра проект за промяна, където
казваме,

че

Националната

здравноосигурителна

каса

заплаща

за

лекарствените продукти, а именно онкологичните, между договорената в
рамковите споразумения, които министърът е сключил в централизирания
търг, който проведохме в министерството и стойността в Позитивния
лекарствен списък. Или на практика, когато сме договорили по-ниска цена
тя става пределна цена за заплащане от касата.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: В конкретния случай го правим за тази
обществена поръчка?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не, ние го правим като принцип. Не е конкретно,
не го обвързваме…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние ще заплащаме само това. Въвеждаме
максимален таван на цени.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние ще заплащаме на най-ниската цена. Аз друго
нямам. Който е съгласен да приемем проекта на Наредба за допълнение не
Наредба № 10 от 2009 г, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за
условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната
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здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки
и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ 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 от
настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта по т. 1 на
министъра на здравеопазването, ведно с мотивите към него.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Искам да Ви обърна внимание, че едно от
последните неща, които Ви пратихме е писмо от доц. Спасов –
изпълнителен директор на онкохемоталогията. Действително във времето
са се правили някакви интереси и в клиничната пътека за терапевтична
афереза, неговия контингент пациенти, които ги има той, е заложено да има
система за екстракорпорално кръвообръщение. За това трябва да имаш
кардиохирург и т.н. Той си има апарат за афереза.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: А пациентите са при него.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Става въпрос за един код и само за една
диагноза. Ако общо пациентите са 30, 20 са при него. И сега човекът моли
да му позволим без този апарат да си ги прави. Според мен да му разрешим,
защото той ги прави и в момента.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Узаконяваме това, което прави.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Узаконяваме това, което прави с решение за
изключение, че няма такъв апарат. Всичко друго го има.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Съгласни сме.
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: И второто, което беше, че трябва да имат
сертификат анестезиолозите. Става въпрос пак за същия контингент, пак за
същата апаратура, човекът има екип, доказва го с дейностите, които
извършва, има си хематолози, има си анестезиолози, но няма прословутия
сертификат.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: А този сертификат го има и в
стандарта по хематология, но на тях никой не им дава сертификат…
Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ: Тази болница ни е основна, човекът не иска
пари, пациентите са си там, там се лекуват и другия вариант беше да
тръгнем да променяме стандартите. По-малкото зло е да му разрешим на
него.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Приемаме го.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава дейността терапевтична афереза в СБАЛХЗ ЕАД София да се
осъществява и с апарат за терапевтична афереза.
2.Разрешава за специалистите по хематология, които работят в СБАЛХЗ
ЕАД София и осъществяват терапевтична афереза да се изискват
професионален опит и обучение без сертификат.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 09.40 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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