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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
16 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 16 септември 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, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов, Оля Василева.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Не участват следните членове на Надзорния съвет: Теодор Василев,
Григор Димитров, Пламен Таушанов
Заседанието започна в 17.00 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Благодаря, че се отзовахте на
поканата. С дневния ред сте се запознали. Имате ли други предложения,
допълнения? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля
да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за четвърто
тримесечие на 2020 г. по РЗОК, съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2020 г.
2. Обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на ЦУ на
НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им“.
3. Обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и
снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати
„XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“.
4. Разрешение за сключване на договори по изключение с лечебни
заведения за болнична медицинска помощ.
5. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Първа точка от дневния ред е: Утвърждаване на
броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността
на медико-диагностичните дейности за четвърто тримесечие на 2020 г. по
РЗОК, съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020
г. Предлагаме увеличение с 5% на броя на назначаваните специализирани
медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за
четвърто тримесечие, което е и последно, на 2020 г. Считаме, че това
съответства и на бюджетните параметри, и на Анекса към Националния
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рамков договор за медицинските дейности, който подписахме, и на
потребностите на населението от такива направления и изследвания в
последните месеци

на годината. Спрямо

предходните тримесечия

стойностите са завишени с 5%. Видели сте числата. Бюджетно е обвързано
това увеличение и считаме, че можем да го подкрепим. Колегите са
отразили спецификата по области, региони. Имате ли въпроси и забележки?
Няма.
Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава, в приложение към настоящото решение, броя на
назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на
медико-диагностичните

дейности

от

изпълнителите

на

първична

извънболнична медицинска помощ и специализирана извънболнична
медицинска помощ за четвърто тримесечие на 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващите две точки от дневния ред са свързани
с обявяването на обществени поръчки. Ще помоля проф. Салчев да
докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За двете обществени поръчки
получихме становище от г-жа Димитрова. Изпратихме Ви допълнително
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документи по процедурите, които са преработени съгласно забележките на
НАП.
Едната обществена поръчка е с предмет

„Предоставяне на

универсални пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с
офисите

им“.

Забележките

на

г-жа

Димитрова

са

отразени

в

документацията за тръжната процедура.
РОСИЦА ВЕЛКОВА: Аз бих искала да предложа да ползвате
централизирана обществена поръчка (ЦОП), тъй като вие сте допустими да
ползвате ЦОП. Има сключен договор за две години, избрани са трима
изпълнители и вие може само да проведете мини процедура, която е много
по-облекчена. Много по-бързо и по-ефективно е. Правя предложение да се
ползва

централизираната

обществена

поръчка

за

предоставяне

на

универсални пощенски услуги. За здравната каса е по желание, но има
възможност да се възползва от проведената централизирана обществена
поръчка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако не възразявате, за следващото
заседание, след като прегледаме документите, ще Ви предложа решение, за
да можем да се съобразим с Вашето мнение, г-жо Велкова. Така съгласни
ли сте? Отлагаме точката за следващото заседание с препоръката да
прегледаме възможността за ЦОП.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

отложим

разглеждането на обществената поръчка за следващото заседание, когато
ще имаме становището на НЗОК по предложението на г-жа Велкова, моля
да гласува. Благодаря Ви.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам на Надзорния съвет да
обяви обществена поръчка с предмет „Следгаранционно абонаментно
сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и
консумативи за копирни апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“.
Имате цялата докладна. Съобразихме се с всички забележки на г-жа
Димитрова.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз съм съгласен да се открие обществената
поръчка с отразените бележки на НАП.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да се разреши
провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:

„Следгаранционно

абонаментно

сервизно

поддържане,

профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни
апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за
възлагане

на

обществена

поръчка

с

предмет:

„Следгаранционно

абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни
части и консумативи за копирни апарати „XEROX“ в 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 определения изпълнител за срок
от 1 година.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Оля Василева.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка, четвърта, от дневния ред е
свързана с разрешаване сключване на договори по изключение с лечебни
заведения за болнична медицинска помощ. Ще помоля проф. Салчев да
докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има две искания за допълнителни
дейности. На предишно заседание на Надзорния съвет беше взето решение,
че няма да се допуска разрешаването за сключване на договори по
изключение за допълнителни дейности до края на годината. Но има
сериозни настоявания и аз съм задължен да ги внеса за разглеждане и
взимане на решение, тъй като питанията са отправени до Надзора.
Едното е за МБАЛ „Свети Панталеймон – Плевен“ ООД, които искат
сключване на няколко блокове по клинични пътеки. Директорът на РЗОК –
Плевен е казал, че има медицинска целесъобразност, но надхвърлят
стойностите на бюджета и т.н., и това ще бъде изключение.
Другото е за МБАЛ „Вита“, която иска сключване на допълнителни
дейности по ред клинични пътеки (посочени са подробно в докладната
записка). Тези дейности са отказани на едно от предишните заседания на
Надзорния съвет. Дадено е становище и от РЗОК.
Аз смятам, че с новия договор, след Нова година, ще могат да се
уредят тези проблеми, но да не се пускат по изключение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да не се разреши на
МБАЛ „Свети Панталеймон – Плевен“ ООД сключването на договор по
изключение, моля да гласува.
По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
1. Не разрешава на МБАЛ „Свети Панталеймон - Плевен“ ООД, гр. Плевен
да сключи договор с НЗОК за болнична медицинска помощ за изпълнение
на клинични пътеки №№ 182 – Блок 2; 192 – Блок 2; 194 – Блок 2; 195 –
Блок 2; 196 – Блок 2; 197 – Блок 2; 199.1 – Блок 2 и 199.2 – Блок 2 по
Приложение № 17 на Национален рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК – Плевен да
информира лечебното заведение за настоящото решение по т. 1.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да не разрешим
сключването на договор по изключение с МБАЛ „Вита“ ЕООД, моля да
гласува.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Не разрешава на МБАЛ „Вита“ ЕООД, гр. София сключването на
договор с НЗОК за болнична медицинска помощ за изпълнение на
клинични пътеки по Приложение № 17 на Национален рамков договор за
медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г., както следва:
КП № 8 „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500
грама, втора степен на тежест“;
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КП № 10 „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до
2499 грама, втора степен на тежест“;
КП № 11 „Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499
грама“;
КП № 12 „Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии“;
КП № 13 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с
дихателна недостатъчност, първа степен на тежест“;
КП № 14 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с
дихателна недостатъчност, втора степен на тежест“;
КП № 15.1 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с
еднократно приложение на сърфактант“;
КП № 15.2 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с
многократно приложение на сърфактант“;
КП № 161 „Радикално отстраняване на женски полови органи“;
КП № 167 „Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови
и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция
или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова
екзентерация“;
КП № 218 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и
колянна става“ за кодове: *81.51 – тотална смяна на тазобедрена става;
*81.52 – частична смяна на тазобедрена става и *81.54 тотална смяна на
коляно;
КП № 225 „Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много
голям обем и сложност“;
КП № 226 „Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям
обем и сложност“;
КП № 227 „Оперативни процедури в лицево-челюстната област със
среден обем и сложност“;
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КП № 230 „Оперативно лечение на вродени малформации в лицевочелюстната област“;
КП № 232 „Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10%
при възрастни и до 3% при деца“;
КП № 233 „Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от
1 до 19% от телесната повърхност, с хирургични интервенции“;
КП № 235 „Оперативно лечение на поражения, предизвикани от
ниски температури (измръзване)“;
КП № 236 „Оперативно лечение на последствията от изгаряне и
травма на кожата и подкожната тъкан“;
КП № 237 „Оперативно лечение на кожни дефекти от различно
естество, налагащи пластично възстановяване“.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на СЗОК да информира
МБАЛ „Вита“ ЕООД, гр. София за настоящото решение по т. 1.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова,
Оля Василева.
ПРОТИВ – д-р Иван Кокалов.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е свързана с
одобряване заплащането на вложено и отчетено медицинско изделие от
група 13 „Устройство за механично подпомагане на циркулацията“. Тъй
като Надзорният съвет е утвърдил по Спецификацията пет броя такива
медицински изделия, но е вложено още едно изкуствено сърце, шесто,
предлагам да се разреши по изключение да заплатим това шесто сърце на
УМБАЛ „Света Екатерина“. Сърцето наистина е вложено на пациента.
Всичко е проверено. Внасям материала в Надзорен съвет поради факта, че е
над лимита и за да можем да го заплатим в рамките на 130 000 лв.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да одобрим заплащането
на медицинското изделие, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява заплащането на 1 бр. медицинско изделие от група 13
„Устройство за механично подпомагане на циркулацията“, отчетено от
„Медикард“ ООД по договор № РД-14МИ-10/16.05.2019 г. по фактура №
0000015505 от 03.08.2020 г. от „Медикард“ ООД на стойност 130 000 лв.,
посочена в Приложение № 1 към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително споразумение с
„Медикард“ ООД по договор № РД-14МИ-10/16.05.2019 г. за завишаване с
1 бр. на количеството по Приложение № 1 към договора, както и да
организира дейностите по фактическото заплащане на сумата, посочена в
Приложение № 1 към настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Оля Василева.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 17.15 часа

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