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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
25 АВГУСТ 2020 ГОДИНА

Днес, 25 август 2020 г., се проведе онлайн заседание на Надзорния
съвет на НЗОК.
Участват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя
Димитрова, д-р Иван Кокалов, 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,
Теодор Василев.
Заседанието започна в 11.35 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Благодаря Ви, че се съгласихте
да проведем заседанието онлайн, но решихме с проф. Салчев, че е по-добре
да се видим и да обясним предложенията. Три са основните точки в
днешния дневен ред, като в т. Разни всеки може да направи предложение.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нямаме предложения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря! Който е съгласен така предложения
дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Приема се.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г., изготвен
на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и във
връзка с Решение на Надзорен съвет на НЗОК № РД-НС-80/14.08.2020 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. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По т. 1 от дневния ред Проект за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. Вече взехме решение за 10%
увеличение на стойността на рецептата, която аптеките обработват. В
момента стойността, която НЗОК заплаща за обработена рецепта е 2 лева.
Ние взехме решение стойността да се повиши на 2,20 лева, което ще се
осъществи с промяна на Наредба № 10. Предложение на Проекта на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 се изпраща на
министъра на здравеопазването, той от своя страна публикува проекта на
сайта на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане, след
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което се одобрява и обнародва по общия ред. Имате ли забележки или
допълнения към така предложения текст на решението?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нямаме.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нямаме забележки.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложения проект на
решение по т. 1, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Предлага на министъра на здравеопазването 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 възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Загл. изм. –
ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2014 г., доп. – ДВ, бр. 62 от
2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 19
от 2020 г.)
Издадена от министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ.
бр.38 от 22 Май 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2009г., изм. ДВ. бр.9 от 2
Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 30 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.49
от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ.
бр.30 от 24 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и
доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.,
изм. и доп. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26
Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ.
бр.19 от 6 Март 2020г.
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§ 1. В края на разпоредбата на чл. 8, ал. 5 на мястото на точката се
поставя запетая, като се допълва: „ … ,а за всяка отчетена рецептурна
бланка с предписани по протокол лекарствени продукти, чието ниво на
заплащане е 100 на сто – 2.20 лв.“
Заключителна разпоредба
Параграф 1 влиза в сила от деня на обнародването на Наредбата в
„Държавен вестник“.
МОТИВИТЕ за приемането на проекта са, както следва:
1. Причини, които налагат приемането на акта и цели, които се
поставят
С §1 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
10 от 2009 г. (Проекта) се цели промяна в заплащането на търговците на
дребно за обработване на рецептурни бланки с предписани по протокол
лекарствени продукти с ниво на заплащане 100% от НЗОК.
Промяната е предложена от Българския фармацевтичен съюз.
С решение № РД-НС-04-80/14.08.2020 г. на Надзорния съвет е прието
предложението на управителя на НЗОК да се увеличи на 2.20 лв.
заплащането на аптеките за обработването само на тези рецептурни бланки
за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100%, на които са
предписани лекарствени продукти по протокол. НЗОК възприема като
основателно искането, поради това, че независимо от увеличаването на
плащанията за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, през
последните 8 години стойността, която заплаща НЗОК за всяка рецептурна
бланка, остава непроменена.
2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба
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Въздействие върху бюджета на НЗОК.
Финансовите средства, които са необходими, за да се приложи новата
уредба, са както следва:
С увеличаването на стойността, която се заплаща на аптеките от 2.00
лв. на 2.20 лв. за обработване на рецептурни бланки с предписани по
протокол лекарствени продукти с ниво на заплащане 100% въздействието
върху бюджета на НЗОК в рамките на оставащите месеци от 2020 г. би
било около 24 600 лв., а увеличението на бюджетния разход, който трябва
да се предвиди за 2021 г. е от порядъка на сума около 448 000 лв. Поголямо увеличение на тази стойност би било икономически нелогично,
нецелесъобразно и в ущърб на Закона за бюджета на НЗОК.
3. Очаквани резултати от прилагането
Резултатите от прилагането на променената разпоредба се изразяват в
постигане на по-добро оценяване на труда на магистър-фармацевтите,
които обслужват рецепти за 100% платени лекарствени продукти от НЗОК,
предписвани на протокол. По този начин ще се увеличи броят на аптеките,
които биха искали да отпускат 100% платени лекарствени продукти от
НЗОК и така ще се увеличи възможността пациентите да получат своите
лекарствени продукти без да се налага да пътуват на големи разстояния,
когато липсва в близост такава аптека.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. не засяга правото на Европейския съюз, поради
което не е необходим анализ за съответствие с правото на Европейския
съюз.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към т. 2 от дневния ред. В нея има
две подточки: 2.1 за извънболнична медицинска помощ и 2.2 за болнична
медицинска помощ. Нашето желание е да платим през настоящия месец
средствата на всички лечебни заведения, за да не се прехвърлят плащания
през следващи месеци, което малко изкривява отчетността и наблюдението
на разходите. Средствата, които Ви предлагаме да утвърдим по Механизма
за 85%, са както следва: 7 500 000 лева за БП, 716 000 лева за ПИМП,
1 117 000 лева за СИМП и 5 400 000 лева за ДП.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, ние сме чели материалите, които ни
бяха изпратени. Ако има някой нещо да коментира …
ЖЕНИ НАЧЕВА: И 250 000 лева за МДД. Приключих. Има ли
някой коментар по предложението?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично нямам, защото съм прочел всички
материали, които ни бяха пратени.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз благодаря на всички, че сериозно прочитат
материалите за заседанията, но взе пак исках да направя кратко резюме.
Добре, има ли въпроси или забележки?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Не.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложения проект на
решение по т. 2.1, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК, стойности за
изпълнители на ПИМП, СИМП, МДД и ДП за заплащане през месец август
2020 г., за работа при неблагоприятни условия през месец юли 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 медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г. и
договор № РД-НС-01-3-1 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Подточка 2.2 е за болнична медицинска помощ,
където средствата по Механизма са 4 600 000 лева. Тук също няма
особености. Поради възникнали въпроси искам да подчертая, че лечебните
заведения, които са изработили дейност над 85%, получават това, което са
изработили, а именно пълния размер на средствата. Тези, които са заявили
по-висок размер на средствата във връзка с COVID-19, също се разглеждат.
Мотивираното предложение от РЗОК се внася от проф. Салчев за
разглеждане в Надзорния съвет на НЗОК.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз имам само един въпрос, г-жо Начева.
Значи ли, че сега РЗОК ще сключват договори или анекси към
съществуващия договор с новите суми?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, с новите цени.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Питам, защото миналия път поставих един
въпрос: Това дава ли основания и възможности да се прехвърлят средства
от един месец в друг?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние с проф. Салчев сме изпратили писмо до РЗОК
по този въпрос.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Безсмислено е в м. декември, когато има помалко работни дни, да остават много средства.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Направили сме преразпределение, ще го обобщим
и ще го представим пред Надзорния съвет.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: На следващо заседание ще Ви
представим предложението за преразпределение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Трябва да се изпрати писмо и РЗОК да ги
коригират.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изпратено е.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В рамките на бюджета.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, изпратено е с новите цени и те да
дадат новите предложения за т. нар. горни стойности, които да бъдат
приети от Надзорния съвет на НЗОК.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз имам предвид и в рамките на бюджета.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, в рамките на бюджета са.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Преразпределение в рамките на бюджета.
Благодаря!
ЖЕНИ НАЧЕВА: Други въпроси по тази точка. Няма. Който е
съгласен с предложения проект на решение по т. 2.2, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
1. Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за
заплащане през месец август 2020 г., за работа при неблагоприятни условия
през месец юли 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 медицинските 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 август 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към последната точка от дневния
ред. Точка 3 е „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“. Има ли коментари по предложения проект на
решение? Няма. Който е съгласен с предложения проект на решение, моля
да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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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. юни 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 медицинските 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,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 11.50 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА
Изготвил:
Б. Иванова
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