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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 21 декември 2020 г., се проведе онлайн заседание на Надзорния
съвет на НЗОК.

Участват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, 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: Галя Димитрова,
Росица Велкова
Заседанието започна в 10.00 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Благодаря Ви, че се отзовахте
на поканата. В дневния ред имаме само една точка. Ако Вие имате нещо в
т. Разни.

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като постъпиха мотивирани
искания от директори на РЗОК за прилагане реда на т. 7.12. – 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“, предлагам и това да се разгледа в т.
Разни.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре. Който е съгласен с дневния ред, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за утвърждаване на средства от „Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи“ за увеличение на средствата за
здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в
съответствие с Правилата за координация на системите за социална
сигурност, в рамките на възможностите за финансиране на разходите с
наличности по сметката на НЗОК, съгласно чл. 48, ал. 4 от Закона за
публичните финанси.
2. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Свиках днешното заседание, тъй като има
налични 25 105,1 хил. лв. са налични в преходния остатък по бюджета на
касата. Имаме право на разход по тях, разрешено от Министерството на
финансите. И аз Ви предлагам тези средства да бъдат насочени за
заплащане на задължения към европейските фондове. По този начин с този
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ресурс ще намалим натика върху бюджета и тези средства ще можем да ги
насочваме при необходимост за заплащане на други здравноосигурителни
плащания. Накратко това е целта. Затова предлагам да се направи тази
компенсирана промяна. Някакви коментари имате ли? Няма.
Който е съгласен с това предложение за решение, моля да гласува.
Против? Въздържали се няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се освободят средства в размер на 25 105,1 хил. лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се
увеличат здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в
съответствие с правилата за координация на системите за социална
сигурност:
Показатели по бюджета на НЗОК за 2020 г.

в лева

№ по ред Увеличение

25 105 100

РАЗХОДИ
Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Други здравноосигурителни плащания
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за
1.1.3.8.1.
координация на системите за социална сигурност
№ по ред Намаление
1.
РАЗХОДИ

25 105 100
25 105 100
25 105 100
25 105 100

1.
1.1.
1.1.3.
1.1.3.8.

1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

25 105 100
25 105 100
25 105 100
25 105 100

2. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализиран годишен
план и месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2020 г., във връзка с
настоящото решение.
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3. 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.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Заповядайте, проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Дойдоха три предложения от РЗОК –
Велико Търново, Враца и Пазарджик с мотивирани искания от директори
на РЗОК за прилагане реда на т. 7.12. – 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“
на изпълнители на болнична медицинска помощ за м. декември 2020 г.
Дадена е мотивировката и предлагам, ако Надзорният съвет е съгласен да
увеличим сумата за неблагоприятни условия за работа. Имаме ги
средствата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма.
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. ноември 2020 г., съгласно т. 7.15 от „Методика за определяне на
размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска
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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 Националния 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 месец декември 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, други въпроси имате ли?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Освен да си пожелаем здраве през Новата
година. Пожелавам Ви успех.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако се договорим с лекарския и
зъболекарския съюз ще Ви изпратим за подпис документите с куриер.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря на всички. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 10.10 часа

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