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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 ЮЛИ 2020 ГОДИНА

Днес, 27 юли 2020 г., се проведе он-лайн заседание на Надзорния
съвет на НЗОК.

Участват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя
Димитрова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров,Оля
Василева, Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Не участват следните членове на Надзорния съвет: Росица Велкова
Заседанието започна в 11.00 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Благодаря Ви, че се отзовахте.
Запознали сте се с предложения дневен ред. Който е съгласен, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за текущо изпълнение към 30.06.2020 г. на бюджета на
НЗОК за 2020 г. и на чл. 177 и чл. 341 от НРД за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г. и чл. 121, ал. 3 от НРД за денталните дейности за 2020 2022 г. (за периода на дейност на изпълнителите м. декември 2019 г.- м.
май 2020 г.) и предложение за актуализирано месечно разпределение на
бюджета на НЗОК за 2020 г.
2. Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите,
заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална
помощ

и

на

медико-диагностични

дейности

за

работа

при

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.
3. Прилагане реда на т. 7.12 - т. 7.15 от „Методика за определяне на размера
на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на
дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.
4. Предложения за включване на нови диагнози в „Списък със заболявания,
за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели“.
5. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за заболявания с експертиза
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО.
6. Постъпили искания от лечебни заведения за болнична медицинска помощ
за сключване на договори по изключение.
7. Постъпили заявления за заплащане на медицински изделия от подгрупа
18.2 „Системи за дълбока мозъчна стимулация при пациенти с Болест на
Паркинсон и дистонии“.
8. Разни.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам т. 1, която е свързана с изпълнението
на бюджета и в т. Разни проф. Салчев ни изпрати информация за позицията
на общопрактикуващите лекари във връзка с Анекса към Националния
рамков договор, който обсъдихме на миналото заседание, тези две точки да
ги отложим, днес да не ги разглеждаме и да направим друго заседание до
края на седмицата или в началото на следващата, това ще уточним с проф.
Салчев. Има ли някой някакви съображения или забележки?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като знам развитието на нещата – нямам.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви за това. Предлагам тогава да
пристъпим към т. 2 - Прилагане реда на „Методика за определяне на
размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска
помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.
Проф. Салчев и колегите са предоставили подробна информация, както за
брой изпълнители, така и за средствата, които дължим. Общият размер на
средствата за първична, специализирана, дентална и медико-диагностична
дейност, които трябва да заплатим по Методиката за неблагоприятни
условия, възлиза на 6.5 млн. лв.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако искате да кажа по групи общите
стойности, които са за юни. Общо са 11 253 553 лв., от които за ПИМП –
532 430 лв., за СИМП – 999 859 лв., за дентална помощ – 4 733 045 лв., за
МДД – 243 079 лв. и за болнична помощ - 4 745 140 лв. Това са по групи,
които трябва да платим за миналия месец.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това вписва ли се в бюджетите, които ние
сме определили?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. Всичко е в рамките на бюджета.
Това са до 85%, които са за доплащане за миналия месец. Като болниците,
които са в бюджета и малко над бюджета, те не са включени в справката за
НУР. Но те са под месечните разпределения по бюджета.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Гласуваме го.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Всъщност проф. Салчев каза и за
двете подточки. Който е съгласен с предложените решения по т. 2 от
дневния ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК,
стойности за изпълнители на ПИМП, СИМП, МДД и ДП за заплащане през
месец юли 2020 г., за работа при неблагоприятни условия през месец юни
2020 г., съгласно реда на „Методика за определяне на размера на сумите,
заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална
помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно
договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за медицински дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за
заплащане през месец юли 2020 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец юни 2020 г., съгласно реда на „Методика за определяне на
размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска
помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“,
приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и
допълнение на НРД за медицински дейности между НЗОК и БЛС за 20202022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК,
утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП и заплащането да се извърши през месец юли 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 3 - Прилагане реда на т. 7.12 - т. 7.15 от
„Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка“. Вие знаете, че първо приемаме
стойностите за заплащане за текущия месец, а след това тези, които желаят
над определената стойност, в рамките на 100% от бюджета със съответните
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мотиви изпращат писмо до РЗОК. РЗОК представят мотивирано
предложение на НЗОК и след това ние разглеждаме на следващ Надзорен
съвет възможността някои лечебни заведения да получат средства до 100%
от изработената дейност, с мотивирана обосновка, свързана с лечение на
болни в ситуация на извънредна епидемична обстановка. Списъкът е
приложен към материалите на Надзорния съвет, има проект на решение. Не
смятам за необходимо да Ви го изчитам отново. Ако имате въпроси – да ги
обсъдим. Ако нямате въпроси Ви предлагам…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз имам въпрос, защото видях, че исканията
за извършена дейност над планираното са много повече, само на няколко
сме удовлетворили, съгласно нашите правила. Коя е причината на всички
останали да не им изплатим това, не отговарят на нашите критерии ли?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Тези, които са отчели 100% дейност, тя се
заплаща. Тук е за тези, които са отчели до 85% дейност и искат да им бъдат
предоставени допълнителни средства. Предполагам, че мотивът е такъв.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: А, това са тези, които са до 85%?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. За месец април са само две
лечебни заведения, а за месец май са 18 лечебни заведения.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Там по списъка видях, че много болници са
отчели. Дали това не е над планираното?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, да вървим нататък.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да приемем предложеното
решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение по изпълнители на
болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на средствата за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка
за м. април и м. май 2020 г., съгласно т. 7.15 от „Методика за определяне на
размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска
помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка",
приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04 2020 г. за изменение и
допълнение на Национален рамков договор за медицински дейности между
НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК,
утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП в месеца на заплащането им.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Предложения за включване на
нови диагнози в „Списък със заболявания, за чието домашно лечение НЗОК
заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели“. По отношение на
Списъка на заболяванията това, което разбрах е, че единственото
допълнително бюджетно въздействие с така предложените промени ще
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бъде в размер на 1 341 800 лв. и това всъщност е измерено в контекста на
бюджета за 2021 г. През тази година няма да има такова въздействие, ако
правилно съм разбрала. Има ли някой нещо да добави?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Някой има ли представа за бройката на
хората, които боледуват от някакъв вид глаукома.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента не мога да кажа.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като се правят разчети за увеличение на
средствата, трябва да се има предвид горе-долу колко хора ще се нуждаят
от това лечение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В приложение 1 към материала има дадени
разчети. Там има очакван брой пациенти за 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изпратен е докладът, заедно с
приложението, в което е посочено какви са бройките.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Проф. Салчев, налага ли се точно сега да
гласуваме този списък или можем да го отложим когато коментираме
проекта на бюджет за следващата година?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако искате и тогава може.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние имаме предвид когато предлагаме
бюджета за 2021 г. Защото да правим такива движения при тези неясноти
тази година… Мисля, че можем да ги включим в бюджета за следващата
година, защото сега ни чакат други неща, това имам предвид. Аз лично
смятам, че трябва да го отложим това за разглеждане когато гледаме
проекта за бюджет за следващата година.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не възразявам. Това е винаги по
предложения на научните дружества, така че аз не възразявам, когато
правим бюджета за следващата година да ги включим и тях. Просто за
тогава ще ги оставим, не е спешно, за да бъдем екзактни.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Отлагаме разглеждането на тази точка на следващ
етап, когато ще гледаме проекта на бюджет за следващата година.
Минаваме към следващата точка, която е свързана с промени в
Изискванията по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. На мен ми
изпратиха колегите обосновка за всяка една програма, че е в рамките на
бюджета, който е предвиден.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По предложение на консултантите са
промените, съгласувани са с Българския лекарски съюз. Уточнени са
алгоритмите, които трябва да се спазват при лечението на тези заболявания.
Д-Р

ИВАН

КОКАЛОВ:

Това

има

ли

някакво

бюджетно

въздействие?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента не. Те са в същите рамки.
Просто алгоритъмът е променен.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те са експерти, ние какво можем да кажем.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Разбирам, че няма против тези предложения.
Който е съгласен да ги приемем, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен и тежък гноен
хидраденит с биологични лекарствени продукти в извънболничната
помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък
пемфигус вулгарис с Rituximab в извънболничната помощ“.
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3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в
извънболничната помощ“.
4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение с
ботулинов токсин при пациенти с първична (идиопатична) дистония в
извънболничната помощ“.
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на увеити с биологични
лекарствени продукти в извънболничната помощ“.
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при
дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ.
7. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен вирусен С
хепатит над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“.
8. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на хронични вирусни
хепатити (B, B+D, C) под 18 годишна възраст в извънболничната помощ“.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка – сключване
на договори по изключение с лечебни заведения за болнична медицинска
помощ. Те са придружени с мотивирано становище от съответната РЗОК.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлага се на 11 лечебни заведения
да им бъде разрешено по изключение сключването на договори. Има откази
на 7 лечебни заведения. Документите са пред Вас. Ако решите …
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз лично се доверявам на колегите от РЗОК и на
колегите от НЗОК и проф. Салчев за това, което предлага.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз подкрепям.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние всеки път се зариваме на Надзор с
такива пътеки. Аз мисля да спрем малко. Не за друго, а защото ни чака и
друга дейност. Мисля, че ще ни се наложи да вдигнем цените на пътеките с
нашите средства, които имаме като резерв, защото се върви към септември
месец за актуализация на бюджета. Дайте да не разрешаваме и да не правим
нещо, което в един момент ще дойде повечко. Почнаха да ни заливат с
пътеки по изключение. Мисля да спрем. Да спрем малко с исканията.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Всички разрешения са в рамките на бюджета на
съответното лечебно заведение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Притеснявам се, че както те го пишат, че е в
рамките на бюджета, а после…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Д-р Кокалов, голяма част от тези…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Мисля да спрем на този етап. Ако трябва ще
им обясним, че се очаква това, онова.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Единственото изключение, което трябва да се
допуска е за лечение на Ковид.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: То там няма как. То си е по подразбиране.
Това ми е предложението. Да спрем малко.
По т. 6 от дневния ред:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Разрешава сключването на договор с НЗОК за болнична медицинска
помощ за изпълнение на клинични пътеки по Приложение № 17 и/или
амбулаторни процедури по Приложение № 18 на Национален рамков
договор

за

медицинските

дейности

между

Националната

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. на
следните лечебни заведения:
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1. МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, гр. Бургас по клинична пътека № 201
„Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям
и много голям обем и сложност“.
2. КОЦ „Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора по клинични пътеки
№ 165 „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход“ и
№ 229 „Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната
област“.
3. УМБАЛ „Пълмед“ ООД – МС Здраве, гр. Пазарджик по клинични
пътеки №№ 74.2, 178, 182, 195 и 211.1 по спешност за лица до 18 годишна
възраст.
4. „МБАЛ – Търговище“, гр. Търговище по клинична пътека № 254
„Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за
здравето“.
5. УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София по клинични пътеки №№ 14,
15.1, 46, 77 и 106.2.
6. МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД, гр. Плевен по клинични пътеки №№
36 „Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без
фибринолитик“

и

37

„Диагностика

и

лечение

на

белодробен

тромбоемболизъм с фибринолитик“.
7. МБАЛ – Варна към ВМА – София, гр. Варна по клинична пътека
№ 78.1 „Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица
над 18 години“ и амбулаторна процедура № 38.1 „Определяне на план на
лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2
ЗЗО“ , в частта Кардиология.
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8. АМЦСМП – ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Варна по
амбулаторна процедура № 38.1 „Определяне на план на лечение и
проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“, в
областта на медицинската специалност „Очни болести“.
9. „Медицински център Оксиком“ ООД, гр. Бургас по амбулаторна
процедура № 38.1 „Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния

отговор

при

пациенти,

получаващи

скъпоструващи

лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ поради това, че
лечебното заведение фигурира в списъка на лечебни заведения, които могат
да издават протоколи по реда на АПр № 38.1 съгласно „Изисквания на
НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“.
10. МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София по клинична пътека № 193
„Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4
N 0-2 M0-1“.
11. МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев по клинични
пътеки № 159 „Артроскопски процедури в областта на скелетномускулната система“ и № 218 „Оперативни процедури с алопластика на
тазобедрена и колянна става“.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК чрез директорите на съответните РЗОК
по изключение да сключи договори с лечебните заведения, посочени в т. І
от настоящото решение, по медицинска целесъобразност с оглед
необходимостта от осигуряване на достъпна и своевременна болнична
медицинска помощ за населението.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Не разрешава сключването на договор с НЗОК за болнична медицинска
помощ за изпълнение на клинични пътеки по Приложение № 17 и/или
амбулаторни процедури по Приложение № 18, и/или клинични процедури
по Приложение № 19 на Национален рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. на следните лечебни заведения:
1. УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София по клинична пътека № 38
„Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест остра екзацербация“.
2. „СБАЛББ – Троян“ ЕООД, гр. Троян по клинична пътека № 43
„Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията“.
3. МБАЛ „ВИТА“ ЕООД, гр. София по клинична пътека № 218
„Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става“.
4. „МБАЛ – Варна към ВМА – София“, гр. Варна по амбулаторна
процедура № 38.1 „Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния

отговор

при

пациенти,

получаващи

скъпоструващи

лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ , в частта
Гастроентерология.
5. УМБАЛ „Медика Русе“ ООД, гр. Русе по амбулаторна процедура
№ 38.1 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния
отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти
по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“, поради това, че лечебното заведение не
фигурира в списъка на лечебни заведения, които могат да издават
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протоколи по реда на АПр № 38.1 съгласно „Изисквания на НЗОК при
лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“.
6. МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик по клинична процедура № 3
„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“ и клинична процедура № 4
„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична
вентилация и/или парентерално хранене“.
7. МБАЛ „Света София“ ЕООД, гр. София по клинични процедури №
3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или
парентерално хранене“, и клинични пътеки от № 123 до № 129
включително.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК чрез директорите на съответните РЗОК
да информира за настоящото решение по т. І посочените лечебни
заведения.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първо искам да Ви докладвам за
диетичните храни, тъй като беше намалено ДДС. Предлагам Надзорният
съвет да разреши предоговаряне на цените, но след като получим
становище от Министерството на финансите относно обхвата и видовете
храни, на които можем да предоговаряме цената, свързано с ДДС.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Не влизат всички.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. Ние днес подготвихме писмо до
Министерство на финансите и предложихме това нещо. Но, за да не се
забави след това предоговарянето това е решението, което предлагаме
Надзорният съвет да вземе.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с предложения проект на
решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се проведе предоговаряне на цените на диетичните храни за
специални медицински цели, които са в списък на НЗОК, изготвен и
утвърден по реда на Глава трета от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. с
решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-34/06.04.2020 г. в сила
от 01 май 2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да проведе съответната процедура по
реда на Раздел ІІ от Глава 3 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г.
3. Процедурата по предоговаряне на цените на диетичните храни за
специални медицински цели да се проведе след получаване на становище
от Министерството на финансите относно обхвата и видовете храни от
списъка на НЗОК, за които е приложима разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 4
от ЗДДС, съгласно която „ставката на данъка е 9 на сто за храни,
подходящи за бебета или малки деца по приложение № 4“.
4. Срокът за провеждане на процедурата е едномесечен, считано от
получаване на официален отговор от Министерство на финансите по т. 3.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Има ли още нещо?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има едно за дълбоката мозъчна
стимулация. Ние разрешихме три бройки и след това, ако си спомняте, още
седем броя. После постъпиха още осем броя от УМБАЛ „Света Марина“.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но ние нямаме пари за тези работи.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз знам. Но трябва да Ви докладвам.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние отворихме там вратата и знаех, че така
ще стане, но ние нямаме пари в бюджета, повече пари. От къде ще ги
вземем?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямаме. Трябва да решим какво
правим. Аз не съм разрешил тези, допълнителните.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тези, които ги разрешават и ни ги дават, те
наясно ли са как сме с парите?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изпратихме им съобщение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Трябва да има актуализация на бюджета ни,
за да имаме пари за тези дейности.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Специално за УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“ изпратихме проверка допълнително, тъй като трите, които ги
разрешихме, все още не са имплантирани. А за останалите седем искам да
ми кажат график кога ще ги имплантират. А за тези, ако разрешите за
УМБАЛ „Света Марина“ да предложа на следващо заседание на Надзорния
съвет, ако има някакво движение по бюджета, тогава да решаваме какво
правим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Иначе няма как да го направим. Съгласен
съм.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Проверка да се направи. Когато разглеждаме
отчета за изпълнението на бюджета, тогава тази точка да я гледаме също.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е и моето предложение. Но бях
задължен да го докладвам, защото иначе няма как.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви за участието. Нещо друго има ли
някой да каже?
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз предлагам за следващо заседание да се
опита да се събере кворум за присъствено заседание. Он-лайн да бъде по
изключение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, добре.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От Вас зависи.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз нямам нищо против, като минат
отпуските да се съберем, ако има възможност.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, ще поддържаме оперативна връзка. Благодаря
Ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 11.35 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА
Изготвил:
Д. Беличева
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