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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
12 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

Днес, 12 януари 2021 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, 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: Росица Велкова
Заседанието започна в 10.10 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. С дневния ред сте се
запознали. Който е съгласен с него, моля да гласува. Против? Въздържали
се? Няма. Приема се.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект Методика за допълнение 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“.
2. Проект на Методика в изпълнение на чл. 5 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г.
3. Проект на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК.
4. Проект на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за медицинските изделия,
заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ.
5. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По т. 1 от дневния ред. Във връзка с
приетия Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г. се налага 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“. Предлагаме базовата стойност за 2021 г.
да бъде завишена с изчисления ръст на годишната стойност на съответния
вид дейности по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., като се увеличава
базисната стойност за изпълнителите на ПИМП с 9 %, за изпълнителите на
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СИМП и МДД – 7%, за изпълнителите на болнична медицинска помощ –
7% и за изпълнителите на дентална помощ – 10%. Изпратили сме Ви самата
Методика. Ако имате някакви бележки по нея? Аз предлагам да я приемете,
за да започнем заплащането на изпълнителите на медицинска и дентална
помощ.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

приемем

допълнението на Методиката, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Методика за допълнение 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“.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с
Председателя на Управителния съвет на БЛС и Председателя на
Управителния съвет на БЗС Методиката по т. 1.
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, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка втора е Проект на
Методика в изпълнение на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.,
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съгласно който за срока на обявена извънредна епидемична обстановка
поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от
Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на
НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска
помощ за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на
медицинския персонал, за всеки месец, както следва: на лекари – в размер
на 600 лв.; на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“
– в размер на 360 лв.; на санитари – в размер на 120 лв. Предложени са
Правилата на Вашето внимание заедно с приложенията, начините на
контрол и уточнението, че това е брутно възнаграждение, което ще влиза
към възнаграждението на посочените лица и не включва други плащания.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз нямам бележки.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем Правилата
по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема „Правила за условията и реда за заплащане на средства на
изпълнителите на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови
възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна
болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“, ведно с Приложение № 1 и
Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Трета точка е Проект на Механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим
за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от
НЗОК. Има само два нови момента в Механизма спрямо действащия през
2020 г. Единият е, че при определяне на годишния бюджет за всяка основна
група лекарствени продукти, при надвишаване на който се задейства
Механизмът, се взема предвид, т.е., се включва и съответния дял от резерва
за всяка група, който дял е определен като абсолютна сума съответно в чл.
1, ал. 2, т. 1.3.5, 1.3.6. и 1.3.7. от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г. (за
разлика от 2019 и 2020 г., през които този дял за всяка основна група
лекарствени продукти се определяше с решение на Надзорния съвет) и
договорите за прилагане на Механизма за 2021 г. се сключват до 1 април
2021 г., (а не до 1 март, както гласеше приложимата правна уредба през
2020 г.). Това са двете нови изменения.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Миналата година приехме, че изравняването
ще бъде на деветмесечието, а не на тримесечие. Това беше решение на
Надзорния съвет. Това остава ли?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Остава всичко, което е прието
миналата година. Само това са двата нови момента.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз за протокола, че на деветмесечието ще
става изравняването.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Да, но в механизма е посочено, че тези
компенсаторни разплащания се случват на две тримесечия. Затова обръщам
внимание. Всъщност, ние как ще извършваме компенсираните разплащания
- на две тримесечия или на три тримесечия?
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Добре, ако приемете, че е на
деветмесечието ще променим това.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да. Подкрепяме да е така.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз подкрепям да е на деветмесечието.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Има предложение, което е за група Б, това са
лекарствените продукти за домашно лечение, при Вашите отчети, които се
публикуват на сайта на НЗОК да бъдат изведени на отделни редове
плащанията за рецептите и за медицинските изделия.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те се извеждат предварително и ние
публикуваме само това, което е за лекарствата. Ние даваме чистите суми по
Механизма, без таксата за аптеките и медицинските изделия.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви. Съвсем коректно отговори проф.
Салчев, че публикуваната информация е само за лекарствени продукти за
домашно лечение, без медицински изделия и таксите за обслужване на
рецепти.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем Механизма,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим
за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от
НЗОК с направените изменения за компенсиране на деветмесечието, моля
да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК. Механизмът влиза в сила от
01.01.2021 г.
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2.

Механизмът

по

т.

1

е

приет

съобразно

средствата

за

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
(обн. ДВ, бр.103 от 4.12.2020 г.).
3. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, изр. последно от ЗЗО, управителят на
НЗОК следва да обнародва в „Държавен вестник“ механизмът по т. 1.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка четвърта е Проект на Механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим
за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на
болничната медицинска помощ. Предлагам да допълним материала, с който
сме се запознали и изрично да посочим, че ако се стигне до намаляване на
цени на медицинските изделия и частично заплащане на търговците то това
по никакъв начин не променя обстоятелството, че медицинските изделия
остават изцяло безплатни за пациентите. Да не се създаде впечатление, че
ако намалим заплащането пациентът трябва да доплати нещо. И другото,
което коментирахме е, че трябва още при сключване на договорите с
търговците на тези изделия, когато бъдат избрани по реда на процедурата
на база обявената Спецификация те да имат яснота за този механизъм, за да
не се получи така, че за даден период от годината да бъдат изненадани и
затова още в първоначалните договори да бъдат запознати с механизма. В
договорите ще бъде отразен фактът, че те се съгласяват с механизма.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Методиката ще бъде ли подложена на
обществено обсъждане?
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще Ви я изпратим на Вас за
становище.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: От нас становище, а не от заинтересованите
страни?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз мисля, че това и досега е така.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Механизмът е приет с Наредбата за лекарствата и
имаше възможност за обществено обсъждане. Затова задавам въпроса.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз да отговаря на г-жа Начева, че в
т. 5 сме записали, че медицинските изделия остават напълно безплатни за
пациента, ако се приложи механизмът. А за другото, ако кажете, че трябва
да минава на обществено осъждане, това вече е решение на Надзора.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Аз мисля, че е редно да сме малко по-прозрачни.
В противен случай, за пореден път ще бъдем обвинени, че взимаме
решение без заинтересованите страни да са запознати с нашите решения.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз точно затова отбелязах, че при сключването на
договорите с търговците те трябва да знаят за механизма и за методиката.
Няма пречка в момента, в който сме готови с механизма и методиката, да я
изпратим на тези, с които ще сключваме договор.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Или да се публикуват на сайта на касата.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Задължително е, че ще се качи.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Други забележки и предложения?
ОЛЯ ВАСИЛЕВА:

Ще има още дебати, когато приемаме

методиката. В момента само описваме какво ще е.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем Механизма
за медицинските изделия, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 4 от дневния ред
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК, приложим за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани
напълно в условията на болничната медицинска помощ, който е неразделна
част от настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК в едномесечен срок да представи за
утвърждаване от Надзорния съвет Методика за прилагането на Механизма
по т. 1.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: И остана точка Разни.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В точка Разни има предложение за
НУР във връзка с прилагането на 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“. Постъпили са писма от РЗОК с искане на 7
лечебни заведения да бъдат изплатени средства по Методиката за м.
ноември 2020 г. Общата сума възлиза на 3 148 725 лв.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем решението
по тази точка, 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 м. януари
2021 г. за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка през 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 медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка“, приета съгласно Договор № РД-НС-01-42 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 месеца на заплащането им.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И другият материал е свързан с
прилагането на Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други
услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето. Изпратил съм Ви проект
на

Споразумение,

което

да

се

сключи

между

Националната

здравноосигурителна каса и лечебните заведения на територията на
Република България, които извършват медицински услуги по Наредба № 2.
Целта на споразумението е да се определи редът за заплащане на
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медицинските услуги по чл. 7 от Наредба № 2, както и да се уредят правата
и задълженията на споразумелите се страни - НЗОК и лечебните заведения
на територията на Република България, извършващи медицински услуги по
Наредбата. Това е, за да има срокове, в които лечебните заведения
представят документи за заплащане от страна на НЗОК. Да не се чака
последният момент в края на годината, а плащанията да се извършват
ритмично. Материалът Ви е предоставен за сведение, тъй като трябва да
изпратим споразумението на лечебните заведения и да сключим договор.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако нямате забележки по Наредба № 2, предлагам
да приемем споразумението. Който е съгласен, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Приема се.
Колеги, с това изчерпахме дневния ред. Благодаря Ви. Закривам
заседанието.

Заседанието приключи в 10.40 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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