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

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

Днес, 16 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 16.05 часа.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Преди да започнем с дневния ред Ви
предлагам да приемете решение за промяна на „Условия и ред в
изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз“ и „Условия и ред за прилагане на чл. 12, ал. 5 от
НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно между

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз“.
Това се налага, тъй като преценихме, че чрез електронната система могат
много по-бързо да се платят тези средства без да се изисква хартиена
фактура. Подготвихме нови Условия и ред, които ги изпратихме за
съгласуване от Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
Колегите не възразиха и затова Ви предлагам да утвърдите новите Условия
и ред за тези авансови плащания, като единствената разлика от предишните
е, че е заложена възможността да бъдат извършени заявките и плащанията
по електронен път, както и сключването на договорите чрез държавното
електронно оповестяване.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с направеното
предложение от проф. Салчев, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-135/10.12.2020 г.
2. Приема „Условия и ред в изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските
дейности за 2020 - 2022 г. определени съвместно между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“.
3. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да съгласува
условията по т. 2 с Председателя на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз.
4. Приема „Условия и ред за прилагане на чл. 12, ал. 5 от НРД за
денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно между
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз“.
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5. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да съгласува
условията по т. 4 с Председателя на Управителния съвет на Българския
зъболекарски съюз.
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: Колеги, който е съгласен с предложения дневен
ред за заседанието, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за бюджета на НЗОК към 30.11.2020 г., очаквано изпълнение към
31.12.2020 г. и предложения за приемане на компенсирани промени по
показателите на бюджета на НЗОК за 2020 г. и утвърждаване на
стойности за авансово заплащане за дейност м. декември 2020 г. на
изпълнителите на медицинска и дентална помощ.
2. Предложение за одобрение на актуализирани кредити на елементите на
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за придобиване
на нефинансови активи за 2020 г. в Инвестиционната програма на НЗОК
за 2020 г.
3. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за заболявания с експертиза
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО.
4. Откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на
активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група
за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София
област“.
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5. 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.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това, което Ви предлагам да приемем са
вътрешно-компенсирани промени във връзка с отчета за бюджета.
Информацията, която представих на по-предишното заседание не е
променена на този етап и това, което Ви предлагаме е да се направят
компенсирани промени във връзка с трансграничните плащания по
показателите на бюджета за 2020 г., във връзка с Указания на
Министерство на финансите за възстановени средства през 2020 г. за
213 210 лв. Намаление по предоставен трансфер и увеличение на
средствата съответно за издръжка на административните дейности. След
това предлагаме компенсирани

промени

на

здравноосигурителните

плащания в размер на 22 млн. лв., които вече коментирахме, че от
медицинските изделия насочваме 14 484 хил. лв. за дентална помощ и 7 537
хил. лв. за медико-диагностични дейности. Правим компенсирани промени
между елементите на трансферите получени и предоставени по бюджета на
Министерството на здравеопазването в общ размер на 3 382 хил. лв. в
съответно компенсаторно намаление/увеличение на средствата. Това са
дейности по програми – за неосигурените, за изделията, които плащаме на
хората с увреждания и за лечението на деца в чужбина. И след това
предлагаме разпределение на средствата от резерва за непредвидени и
неотложни разходи. Предлагаме 33 573 хил. лв. от резерва да бъдат
разпределени
извънболнична

в

посока

увеличение

медицинска

помощ,

на

средствата

специализирана

за

първична

извънболнична
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медицинска помощ, медико-диагностични дейности и 15 млн. лв. за
лекарства. Всъщност това е компенсаторната промяна, която допълва
необходимите средства за заплащане на авансови и текущи разходи, както
за дейност ноември, така и за дейност месец декември. Допълнително в
размер на 70 млн. лв. е размерът на средствата, които се предлагат за
авансово заплащане за м. декември за СИМП и МДД, и авансово
преразпределяме средства. По този начин изцяло заплащаме извършената и
отчетена дейност на изпълнителите на медицинска помощ. В параграф
болнична медицинска помощ средствата, които са заплащане на
извънлимитната дейност за 2015 г. и 2016 г. са заделени в отделна сметка и
допълнително авансово заплащане на дейностите за м. декември в рамките
на 70 млн. лв. И в общи линии към 31.12.2020 г. очакваме да заплатим
всички средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Ако пристигнат допълнително приходи с тях ще заплатим съответно
дейности, които са за европейски плащания, ако не можем да се разплатим
с договорните партньори на касата.
Въпроси, забележки имате ли?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: В болничната помощ влизат и тези средства,
които плащаме за месец януари и тези средства, които плащаме за
извънлимитната дейност за 2015 г. и 2016 г.?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Те са отделени в отделна сметка.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Става дума, че 291 млн. лв. ни е перото
болнична помощ.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Ако нямате други въпроси, който е съгласен с
предложения проект на решение, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
По т. 1 от дневния ред
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение към 30.11.2020 г. на
бюджета на НЗОК и очакваните приходи и разходи през м. декември 2020
г.
2. Приема промени по реда на Указания на Министерство на финансите
ДДС № 01/16.01.2020 г., във връзка с възстановени средства на НЗОК през
2020 г. за извършени разходи от бюджета на НЗОК за 2019 г. и 2020 г. при
изпълнение на проект № 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен
обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“ и по
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция България 2014 - 2020 г., съгласно таблица № 1 от приложение 1 към
решението.
3.

Приема

вътрешно-компенсирани

промени

в

средствата

за

здравноосигурителни плащания, съгласно таблица № 2 от приложение 1
към решението.
4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за плащания от
трансфери от Министерство на здравеопазването по ал. 1, ред 3 от Закона
за бюджета на НЗОК за 2020 г. и съответно в средствата за получени
трансфери от Министерство на здравеопазването, съгласно таблица № 3 от
приложение 1 към решението.
5. Да се освободят средства в размер на 33 573 290 лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се
увеличат средствата за здравноосигурителни плащания, за компенсиране на
недостига за дължимите плащания през м. декември 2020 г., съгласно
таблица № 4 от приложение 1 към решението.
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6. Да се освободят средства в размер на 70 543 610 лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се
увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за извършване на
авансово заплащане за дейност м. декември 2020 г. на изпълнителите на
ПИМП, СИМП и МДД по реда на „Условия и ред в изпълнение на чл. 13 от
НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно
между НЗОК и БЛС“ и на изпълнителите на дентална помощ по реда на
„Условия и ред за прилагане на чл. 12, ал. 5 от НРД за денталните дейности
за 2020 - 2022 г., определени съвместно между НЗОК и БЗС“, приети с
решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-145/16.12.2020 г.,
съгласно таблица № 5 от приложение 1 към решението.
7. Утвърждава, в приложение 2 към настоящото решение, стойности на
РЗОК за извършване на авансово заплащане на изпълнителите на
медицинска и дентална помощ по сключените договори с РЗОК за
извършена дейност през м. декември 2020 г., съгласно „Условия и ред в
изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
определени съвместно между НЗОК и БЛС“, „Условия и ред за прилагане
на чл. 12, ал. 5 от НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени
съвместно между НЗОК и БЗС“, приети с решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-145/16.12.2020 г. и „Условия и ред в изпълнение на § 1,
ал.

2

от

ЗБНЗОК

здравноосигурителни

за

2020

плащания

г.
за

за

заплащане
болнична

на

стойности

медицинска

за

помощ,

определени съвместно между НЗОК и БЛС“, приети с решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-136/10.12.2020 г.
8. Приема, в приложение 3 към настоящото решение, актуализиран
годишен план и месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2020 г., във
връзка с настоящото решение, в сила от 13.12.2020 г.

7

9. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2020 г.,
съгласно настоящото решение.
10. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по
СЕБРА към 31.12.2020 г., да се разпределят и издължат за съответните
плащания:
10.1. в рамките на утвърдените по т. 8 общи средства за „Разходи за
персонал“, „Издръжка на административните дейности“ и „Придобиване на
нефинансови активи“.
10.2. в рамките на средствата по § 2 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
10.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на показателите по
бюджета на НЗОК в частта разходи и трансфери.
11. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните вътрешнокомпенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК, във връзка с
т. 10 от настоящото решение и т. III.8. от Условия и ред по решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-145/16.12.2020 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: Следващата точка от дневния ред е Предложение
за одобрение на актуализирани кредити на елементите на Единната
бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за придобиване на
нефинансови активи за 2020 г. в Инвестиционната програма на НЗОК за
2020 г. Проф. Салчев предлага корекция на Инвестиционната програма на
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НЗОК. Който е съгласен с направеното предложение за корекция на
Инвестиционната програма, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема следните вътрешно-компенсирани промени и разпределението на
кредитите между елементите на Единната бюджетна класификация в
бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи за 2020 г.:
в лева
№ по
ред

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи
§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
I.
активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
II.
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"
§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"
§ 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни
III.
активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти“

Инвестиционна
програма за 2020 г.
11.2020

Актуализирана
Увеличение/
ИП
намаление
12.2020

5 000 000

0

5 000 000

89 351

0

89 351

3 640 320

-63 720

3 064 788

1 146 246
1 885 455

-84 020
0

1 062 226
1 885 455

76 631

0

76 631

15 519
4 657

20 300
0

35 819
4 657

1 782 141

63 720

1 845 861

1 782 141

63 720

1 845 861

2. Одобрява, съгласно Приложение 1 към настоящото решение, актуализиран
списък на обекти и позиции по Инвестиционната програма на НЗОК за 2020
г. в сила от 01.12.2020 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.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка от дневния ред е Утвърждаване
на актуализирани Изисквания за заболявания с експертиза по чл. 78, т. 2 от
ЗЗО. Тъй като вече имаме яснота за бюджета за следващата година, бих
искала да помоля проф. Салчев да направи преразпределение на разходите
по програми, така че в хода на годината да наблюдаваме изпълнението им в
рамките на общия бюджет за лечение по тези програми, както са заложени
средствата по бюджета на НЗОК за 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тези заболявания са включени в
Наредбата на министъра, съгласувани са с Българския лекарски съюз.
Колеги, ако сте съгласни да утвърдите тези изисквания и да бъдат
публикувани, защото на 1 януари трябва да влязат в сила.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

утвърдим

предложените изисквания, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на прогресивна мускулна
дистрофия тип Дюшен в ранен и късен амбулаторен стадий в
извънболничната помощ“,
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на дисеминиран лупус
еритематодес

с

болест-модифициращи

лекарствени

продукти

в

извънболничната помощ“,
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на грануломатоза на
Wegener с Rituximab в извънболничната помощ“,
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4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на разстройства в
метаболитния цикъл на уреята с натриев фенилбутират в извънболничната
помощ“,
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на класическа
фенилкетонурия със Сапроптерин в извънболничната помощ“,
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък
пемфигус вулгарис с Rituximab в извънболничната помощ“.
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 Откриване на обществена
поръчка с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа
енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за
обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“. Само искам да
кажа, че са постъпили предложения за корекция на документацията от
колегите от НАП.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По принцип искаме да ни се
разреши, ще преработим документацията съгласно забележките на НАП.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

разрешим

откриването на обществената поръчка, като да се отразят направените
забележки от НАП, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Разрешава откриване на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа
енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за
обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област”, с прогнозна
стойност до 137 500.00 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 срок от една година.
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.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е във с
прилагането на § 23, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., в сила от 04.12.2020 г. Това е
свързано да се заплатят средствата, въпреки съдебните дела, както и за
вложените медицински изделия. Указанията трябва да се утвърдят от
Председателя на Надзорния съвет и да ги изпратим на РЗОК.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, по същия ред, както и предишните указания в
тази връзка. Аз нямам забележки. Ако колегите имат нещо, да кажат.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е прието в Закона, но се пак
трябва да кажем на касите как да действат, за да сключат споразумения.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Поставям на вниманието на
Надзорния съвет предложение за увеличение на стойностите за дейностите
в болничната медицинска помощ извън приложение 1 от Правилата по чл. 4
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от ЗБНЗОК за 2020 г. и суми за работа при неблагоприятни условия по реда
на Методиката, както и 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. Постъпиха писма от няколко лечебни заведения. Имаме това
право да им увеличим стойностите и по Методиката, и по сумата.
Постъпили са мотивирани предложения от директорите на РЗОК – Бургас,
РЗОК – Варна, РЗОК – Плевен и РЗОК – София област.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, някой има ли възражения по направените
предложения? Няма. Който е съгласен с предложените решения, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, увеличени
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ, извън приложение
1 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК, и суми за работа
при неблагоприятни условия по 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 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
съответните РЗОК утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности
да се отразят в Приложение 2 към сключените индивидуални договори на
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изпълнителите на болнична медицинска помощ 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.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение за РЗОК – София
област 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 20202022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК – София област
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.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващото е във връзка с
решението на Народното събрание за заплащането на медицинските
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изделия, които не са платени за 2015 г. и 2016 г. е необходимо Надзорният
съвет да утвърди стойности, за да могат да се сключват съответните
споразумения. Предлагам Надзорният съвет да утвърди одобрените от
директорите на РЗОК стойности на медицинските изделия, приложени при
дейността. Това е за 2015 г. и за 2016 г. Да възложи на управителя да
уведоми директорите на РЗОК и управителят на НЗОК за заплащане на
медицинските изделия да преведе по сметката за чужди средства, която ние
имаме в момента, сумата от 1 911 879.44 лв. Трябва да изпълним решението
на Народното събрание, но тези средства трябва да бъдат утвърдени от
Надзорния съвет.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Утвърждаваме.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с предложението на
проф. Салчев, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, одобрените от
директорите на РЗОК стойности на медицинските изделия приложени при
дейностите, чиито стойности са утвърдени с решение № РД-НС-04-110 от
27.10.2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директорите на РЗОК за
утвърдените стойности по т. 1 за прилагане на „Условия и ред в
изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз“.
3. Възлага на управителя на НЗОК за заплащане на медицинските изделия
по т. 1 да преведе по сметката за чужди средства утвърдената обща
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стойност по т. 1, която да се отрази в изпълнение на разходите за
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ по Закона
за бюджета на НЗОК за 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: Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам
заседанието.

Заседанието приключи в 16.25 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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