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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
15 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 15 декември 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, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор
Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК
Заседанието започна в 16.30 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Имаме кворум. Предлагам да
бъдем по-оперативни. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков
договор

за

денталните

дейности

между

Националната

здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз.
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“ за
изпълнители на болнична медицинска помощ.
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. Предложение за увеличаване на годишните стойности за 2020 г. по РЗОК
и изпълнители на болнична медицинска помощ във връзка с прилагането
на Механизма по чл. 369 от НРД МД 2020 – 2022 г.
5. Увеличаване на обема/броя на медицинските изделия от определени
групи медицински изделия от Спецификация с определени и групирани
медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска
помощ, утвърдена с Решение № РД-НС-04-82/18.12.2020 г. на Надзорния
съвет на НЗОК.
6. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: По първа точка от дневния ред сте получили
проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков
договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз. По-късно през деня проф. Салчев ни
изпрати и проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния
рамков

договор

за

медицинските

дейности

между

Националната

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, които, ако
одобряваме да изпратим на двете съсловни организации с цел получаване
на

становища

от

тяхна

страна,

дискусии

при

необходимост

и

финализирането им. За медицинския НРД се разбрахме, че на 21-ви
декември ще направим среща между Надзорния съвет на касата,
Управителния съвет на Българския лекарски съюз и министъра на
здравеопазването за обсъждане на проекта на Анекс към НРД и съответно в
периода между 29-ти и 31-и подписване на самия Анекс. Три са нещата,
които трябва да анексираме. Едното е по финансовите параметри, ако имат
бележки.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Днес дойдоха бележките. Утре до
края на деня ще ги оформим, за да Ви ги представим на Вашето внимание.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Проф. Салчев ще ни изпрати бележките на
лекарския съюз, които да обсъдим. Също така ще проведем среща с тях,
свързана с електронното здравеопазване най-общо казано, което също да
отразим в Анекса към НРД. Допълнително ще се уточним кога ще се
проведе срещата. На 27-ми се очаква да завърши общественото обсъждане
на Наредбата за основния пакет, във връзка с което ще очакваме да
обсъдим по какъв начин ще се приложи клиничната пътека, за да може и
това да се заложи в Анекса към НРД.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам да изпратим на
Българския зъболекарски съюз проекта на Договор за изменение и
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допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз,
за да си кажат становището.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Съгласна съм. Като предлагам на 21-ви да
поканим на срещата и Управителния съвет на Българския зъболекарски
съюз.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Има ли други въпроси по двата Анекса? Няма. За
срещата ще Ви информирам допълнително.
Следващата точка е 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“
за изпълнители на болнична медицинска помощ.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сме видели материала и нямаме нищо
против.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложения проект на
решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 2 от дневния ред
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 декември 2020 г., за работа при неблагоприятни
условия през месец ноември 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
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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 и заплащането да се извърши през месец декември 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 3 от дневния ред 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“.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Запознали сме се с материалите, да вървим
напред.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложения проект на
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 м.
декември 2020 г. за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка за периода м. август 2020 г. - м. ноември
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 стойности по т. 1 от настоящото решение, 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, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Предложение за увеличаване
на годишните стойности за 2020 г. по РЗОК и изпълнители на болнична
медицинска помощ във връзка с прилагането на Механизма по чл. 369 от
НРД МД 2020 – 2022 г. Това го говорихме и миналия път. Проф. Салчев ни
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представя конкретна информация. И на другото заседание ще има
предложения, които ще постъпят междувременно и проф. Салчев отново
ще ни докладва.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз нямам въпроси по тази точка.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с така направеното предложение
за увеличаване на годишните стойности за 2020 г. по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на
месечните стойности за заплащане през месец декември 2020 г., утвърдени
по реда на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. С
утвърдените увеличения да се приложи реда на чл. 369, ал. 9 от
Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директорите на РЗОК да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Увеличаване на обема/броя на
медицинските изделия от определени групи медицински изделия от
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в
условията на болничната медицинска помощ, утвърдена с Решение № РДНС-04-82/18.12.2020 г. на Надзорния съвет на НЗОК. Ако може проф.
Салчев да докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е във връзка с това, че са
превишени стойностите на групи медицински изделия, за които ние имаме
сключени договори до края на годината. Те са предварително определени
по договор и трябва да се сключат допълнително Анекси за тези, които са и
употребени, като общата стойност възлиза на 1 179 хил. лв. да бъдат
заплатени на доставчиците, след като се сключат допълнителните анекси.
Средствата ги имаме. От 1 януари се сключват новите договори. В момента
тече договарянето.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Добре, да го решаваме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с предложението на
проф. Салчев, моля да гласува.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.2.3. „Стент/Периферни стентове/Каротидни“ с 210 (двеста и десет) броя.
2. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.2.4. „Стент/Периферни стентове/Протективни устройства за каротидно
стениране“ със 75 (седемдесет и пет) броя.
3. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.3. „Балони, излъчващи лекарство“ със 145 (сто четиридесет и пет) броя.
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4. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
8.2. „Постоянен кардиостимулатор с електроди/двукухинен“ със 17
(седемнадесет) броя.
5. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група 14.
„Транскатетърни клапни протези“ с 5 (пет) броя.
6. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
18.2.1. „Импланти за невростимулация/Системи за дълбока мозъчна
стимулация

(ДМС)

при

пациенти

с

Болест

на

Паркинсон

и

дистонии/Система, включваща пулсов генератор с незареждаща се батерия,
интрацеребрални

електроди

и

удължаващи

кабели

за

връзка

на

интрацеребралните кабели с пулсовия генератор“ с 13 (тринадесет) броя.
7. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
18.3.2. „Импланти за невростимулация/Пулсов генератор за подмяна на
изразходван генератор при пациенти с ДМС с Болест на Паркинсон и
дистонии/Пулсов генератор със зареждаща се батерия“ с 1 (един) брой.
8. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнителни споразумения с
договорните партньори о договорите за доставка и заплащане на
медицински изделия за 2020 г. за увеличените количества медицински
изделия, съгласно настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Обявяване на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на
пътници и багаж, организиране на хотелско настаняване и осигуряване на
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медицински застраховки и трансфер за нуждите на НЗОК“. Това е във
връзка с лечението в чужбина на децата.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е стандартната поръчка. Трябва
да я проведем. Тя е в рамките на 300 000 лв. без ДДС. Ние плащаме след
като е извършена съответната поръчка, но трябва да се проведе обществена
поръчка.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре. Приемаме.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

разрешим

откриването на обществената поръчка, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава обявяване на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на
пътници и багаж, организиране на хотелско настаняване и осигуряване на
медицински застраховки и трансфер за нуждите на НЗОК“ с прогнозна
стойност до 300 000.00 лв. без ДДС.
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 – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: В т. Разни предлагам на Вашето внимание
следното. След разговор при премиера с Българския лекарски съюз се взе
решение и в тази връзка проф. Салчев реагира веднага, за което му
благодаря. Той подготви материалите, които са Ви изпратени. Предлага се
360 лв. да бъдат заплатени на сестрите и фелдшерите, които работят при
общопрактикуващите лекари по 360 лв. за месеците ноември и декември.
Това е по аналогията за заплащане по 1000 лв. на ОПЛ и 30 000 лв. на
МЦ/ДКЦ. Ще създадем необходимата организация да заплатим тези
средства и на тях.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с тази точка ще изчета
решението, за да кажат колегите дали са съгласни.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Проф. Салчев, прочели сме го. Само, ако има
някой забележки, да ги каже, за да бъдем максимално оперативни.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нека да го чуем решението.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам Надзорният съвет да
одобри да се заплатят средства в размер на 360 лв. на наета сестра/фелдшер
в ПИМП за м. ноември 2020 г. и м. декември 2020 г., като средствата са
осигурени с Постановление на Министерския съвет № 362 от 10.12.2020 г.
и се включват в авансовите плащания за ПИМП. Възлага на Председателя
на Надзорния съвет да съгласува с Председателя на Управителния съвет на
БЛС изменение и допълнение в Методиката и да ми възложите да
предприема

необходимите

действия

за

заплащането

на

сумите.

Информираха ме, че сестрите са 2 652 без РЗОК – София град, която още
събера данните.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Против? Въздържали се? Няма.
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява да се заплатят средства в размер на 360 лв. на наета
сестра/фелдшер в ПИМП за м. ноември 2020 г. и м. декември 2020 г.
Средствата са осигурени с Постановление на Министерския съвет № 362 от
10.12.2020 г. и се включват в авансовите плащания за ПИМП.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с
Председателя на Управителния съвет на БЛС изменение и допълнение в
„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“ във връзка с т. 1 от настоящето решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия в
изпълнение на т. 1 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За следващото заседание ще помоля проф. Салчев
да ни даде информация за средствата, които не са постъпили от отстъпки по
Механизма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще Ви изпратя допълнителна
информация за това.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За да имаме увереност за лекарствата, че ще се
справим. Други въпроси имате ли?
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Подкрепям проф. Салчев за това, че
извънредните мерки трябва да продължат една седмица след Нова година.
Лично мнение.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз днес това го казах не като лекар, а
като управител. Можем да кажем, че Надзорният съвет подкрепя
предложението и предлага на министъра, ако има възможност, да бъде
удължено.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз съм съгласна.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Съгласна съм и аз.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това е разумно, защото ще се държим до
Нова година, след Нова година ще започне Василев ден, Йорданов ден,
Иванов ден и т.н.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз нямам друго по дневния ред.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 16.45 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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