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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
21 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

Днес, 21 януари 2021 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, Росица
Велкова, 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.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Галя Димитрова
Заседанието започна в 08.35 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. С дневния ред сте се
запознали. Имаме и няколко материала в точка Разни. Който е съгласен с
така предложения дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2021 г.

2. Проект на Правила по чл. 3, ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г. и утвърждаване на броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за първо
тримесечие на 2021 г. по РЗОК, съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
3. Проект на Правила по чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г. и утвърждаване на годишни стойности на РЗОК за
изпълнителите на болнична медицинска помощ.
4. Утвърждаване на стойности на разходите за сумите по чл. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. на РЗОК и изпълнители на болнична
медицинска помощ.
5. План на плащанията през 2021 г. по реда на Правилата за координация на
системите за социална сигурност.
6. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Първа точка е месечно разпределение на бюджета.
Може би за другото заседание, ако сме готови да приемем кратък отчет за
миналата година за изпълнението на бюджета, защото се забавиха отчетите.
Бюджетът така е разпределен, че да отразява реалните плащания, в които се
представят авансово платените средства в края на миналата година и е
равномерно разпределен по месеци. Разликата спрямо параметрите по
Закона за бюджета е оставена в последния месец на годината.
Неразпределената част от резерва е в размер на 20 млн. лв. Останалите
средства са отразени в параграфите, които са гласувани от Народното
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събрание. В общи линии това са ни отправните параметри, спрямо които
ще наблюдаваме месечните отчети. Колегите са дали отделни таблици по
видове изпълнители на медицинска и дентална помощ, където са отразени
авансово заплатените средства и разпределение на средствата през тази
година по съответните дейности. В първичната медицинска помощ е
предвиден ръст от 7.6% средно увеличение на средствата за 2021 г., спрямо
2020 г. За специализираната помощ е 9% средно. За плащанията в
денталната помощ бих казала, че се запазват на нивото, достигнато през
предходната година. За медико-диагностични дейности – също. И за
болнична медицинска помощ, като стигнем до разпределението на
средствата ще говорим, но там 7% е ръстът на средствата. За лекарствените
продукти за домашно лечение, предполагам и за тези за онкологично
лечение, когато се отрази и преразпределението на резерва ще започнат
преговорите с компаниите и проф. Салчев ще ни информира за хода на
преговорите така, както миналата година да спазим параметрите на
бюджета със съответните отстъпки, които сме разчели, че трябва да
съберем. Ако имате въпроси? Заповядайте. За болнична медицинска помощ
предлагаме преразпределение на средствата на ниво районни каси. Като на
базата на това преразпределение на следващото заседание ще разгледаме
вече и разпределението по лечебни заведения. На този етап на всички е
предвидено 7% ръст на средствата. Ако има нови дейности или
разширяване обхвата на дейността, ще го обсъдим, като получим
необходимата информация от районните каси, за да се вземе решение какво
е бюджетното въздействие на тези допълнителни дейности върху бюджета
за тази година. Така че на следващото заседание ще разгледаме
окончателното

разпределение,

но

сега,

за

целите

на

районните

здравноосигурителни каси, предлагам да изпратим тези първоначални
годишни стойности по приложение 1 и приложение 2. Въпроси?
Коментари?
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Съгласни сме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Т.е., разбирам, че на този етап приемаме така
предложеното месечно разпределение. Който е съгласен, моля да гласува.
Приема се.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема, в приложение към настоящото решение, месечно разпределение
на бюджета на НЗОК за 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2021 г.,
съгласно т. 1 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 2 от дневния ред е Проект на Правила по
чл. 3, ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. и утвърждаване на
броя на назначаваните специализирани медицински дейности, и стойността
на медико-диагностичните дейности за първо тримесечие на 2021 г. по
РЗОК съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Предлага се разпределение на средствата за така наречените „регулативни
стандарти“ и правилата за разпределение на средствата. Няма съществени
изменения спрямо правилата от миналата година, освен периода, за който
те се отнасят. Колегите са дали и числовото изражение в рамките на
бюджета за първо тримесечие на тази година, което е съобразено с
параметрите както на бюджета, така и на потребностите през това
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тримесечие на годината. Завишени са стойностите спрямо същия период на
предходната година. Но и средствата по бюджета са завишени. Виждате
числата, да не ги преповтарям отново. Ако имате коментари, можем да ги
обсъдим допълнително.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз нямам бележки.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Аз също нямам.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Който е съгласен с предложения
проект на решение, моля да гласува. Приема се.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение, Правила за
условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко
тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и
на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на
назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на
назначаваните медико-диагностични дейности за 2021 г.
2. Утвърждава, в приложение 2 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 първо тримесечие на 2021 г., по РЗОК.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, 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: Преминаваме към точка трета - Проект на
Правила по чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г. и утвърждаване на годишни стойности на РЗОК за изпълнителите на
болнична медицинска помощ. Това е разпределението на средствата за
болнична медицинска помощ. В предложените Правила по чл. 4 от Закона
за бюджета на НЗОК за 2021 г. също няма изменения спрямо предходната
година, с изключение на времевите периоди и отразения ръст в общия
размер

на

средствата,

който

преразпределяме

по

районни

здравноосигурителни каси. Не виждам някой да има коментари.
ГРИГОР

ДИМИТРОВ:

Изискванията

са

спазени.

Ръстът

е

разпределен равномерно за всички.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, ние внимавахме да няма отклонения по
области и по болници, така че на всички справедливо е отразено това
увеличение.

Сега

вече,

отново

подчертавам,

след

като

съберем

информацията от районните здравноосигурителни каси ще ги обсъдим за
всяка област.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нови договори или нови дейности
ще ги обсъдим за всеки конкретен случай.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Не знам дали е справедливо, но е по равно.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз мисля, че в касата се натрупа вече достатъчно
информация и в условия на извънредна епидемична обстановка, така че
условно казано на пръв поглед изглежда по равно, но отразява
достигнатите нива на потребление на медицинска помощ на територията на
страната, защото са отразени компенсирани промени и движение на
пациентите в предходната година, последното тримесечие.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Всичко е балансирано вече.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Коментари? Не виждам да има. Който е съгласен с
предложения проект на решение, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Благодаря Ви.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема приложените към това решение „Правила за условията и реда за
прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.“
2. Утвърждава общи стойности на РЗОК за 2021 г., разпределени по
месеци, за дейностите в болничната медицинска помощ (БМП), за
медицински изделия и за лекарствени продукти, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказаните медицински услуги, в т.ч. и стойности за
дейностите в БМП за периода на заплащане м. февруари - м. декември 2021
г. и стойности за медицински изделия и за лекарствени продукти, които
НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, за
периода на заплащане м. март - м. декември 2021 г., в приложение към
настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК да
предложат разпределение на утвърдените им по т. 2 стойности за
дейностите в БМП за периода на заплащане м. февруари - м. декември 2021
г. и стойности за медицински изделия и за лекарствени продукти, които
НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, за
периода на заплащане м. март - м. декември 2021 г., по изпълнители на
БМП и по месеци, съгласно сключените договори за 2021 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е нов елемент в заплащанията
на касата във връзка с чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.,
където знаете, че е предвидено допълнително надграждане в размер на 237
млн. лв. за лечебните заведения за болнична медицинска помощ, така както
е записано в Закона. Колегите от касата са събрали необходимата
статистическа информация за целите на разпределението, а именно:
медицински персонал - лекари, специалисти по „Здравни грижи“ и
санитари, така както е записано в Закона. Средствата са разпределени
равномерно, помесечно, до края на годината. Ако в хода на изпълнение и
при проверка на реалния брой изпълнители на медицинска помощ се
установят отклонения, съответно те ще бъдат коригирани с отчетите месец
за месец и районните здравноосигурителни каси ще ни информират за това.
Има съответната нова отчетна документация от лечебните заведения за
болнична помощ, така че да не се ангажираме с факта да няма отклонения и
да няма отразяване на служители, които не работят в съответните
структури и лечебни заведения. На базата на събраната информация
средствата се разпределят в рамките на Закона за бюджета. Ако имате
някакви въпроси, ще отговоря.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Колко милиона са заделени?
ЖЕНИ НАЧЕВА: 237 млн. лв. За лекарите – 600 лв., за
специалистите по „Здравни грижи“ – 360 лв. и за санитарите – 120 лв. над
трудовото възнаграждение. При лекарите има определен таван от 5 хиляди
лева. Тези, които получават над 5 хил. лв. не получават това допълнително
възнаграждение. Не виждам коментари? Който е съгласен с предложения
проект на решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава годишни общи стойности на РЗОК и изпълнители на
болнична медицинска помощ, в приложение 1 и приложение 2 към
настоящото решение, за средствата за всеки календарен месец през 2021 г.
за заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на наетия в
лечебните заведения медицински персонал, определен с чл. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директорите на РЗОК за
утвърдените им по т. 1 стойности на сумите за допълнителни
възнаграждения за медицинския персонал, определен съгласно Правилата
по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК 2021 г., за изпълнителите на
болнична медицинска помощ, сключили договор за 2021 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е План на плащанията през
2021 г. по реда на Правилата за координация на системите за социална
сигурност. Знаете, че имаме 85 млн. лв. в рамките на бюджета. На този етап
разпределяме 60 млн. лв. Оставяме един условен резерв от 25 млн. лв.,
който също ще е за плащания, но през последното тримесечие на годината
ще бъде преразпределен, за да можем да реагираме в случаи на възникване
на извънредни потребности или неочаквани нужди.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента нямаме нито едно
просрочено плащане.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Няма просрочени плащания. Така че колегите са
балансирали спрямо датите на постъпване на исковете плащанията към
съответните фондове. Който е съгласен да приемем така предложения План
на плащанията на НЗОК през 2021 г. по реда на Правилата за координация
на системите за социална сигурност, моля да гласува. Против? Въздържали
се? Няма.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема План на плащанията на НЗОК през 2021 г. по реда на Правилата
за координация на системите за социална сигурност, в приложение към
настоящото решение.
2. Приетият по т. 1 План да е основание при формиране на позицията на
представителите на НЗОК при двустранни срещи през 2021 г. с
представители на други държави по отношение разплащанията по искове за
възстановяване на разходи по реда на Правилата за координация на
системите за системите за социална сигурност.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към точка Разни.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първата точка от точка Разни е
Допълнение на „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
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болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“. Допълнението е, че сме
разписали лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска
помощ, които имат право на ежемесечно заплащане на допълнителни
трудови възнаграждения на медицинския персонал. Това са болниците за
активно

лечение,

болниците

за

рехабилитация,

болниците

за

продължително лечение и рехабилитация, комплексните онкологични
центрове, диализните центрове, лечебните заведения по чл. 5 от Закона за
лечебните заведения. Ако запишем „за всички лечебни заведения“, се
включват и медицинските центрове с разкрити легла, и други.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да допълним Правилата
по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема, в приложение към настоящото решение, Допълнение на
„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“.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тук сме заложили справедливия
принцип. Ако има девиации, ще ги докладвам на Надзорния съвет.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Там имаше някакъв тридневен срок, в
който да се отчитат.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След като преведем средствата, те ни
пращат отчет. Това вече е отчетната работа.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Защото този тридневен срок не е ли малко
невъзможен?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Този срок е съвсем нормален за
отчитане.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Този срок не би следвало да предизвика
трудности.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка от точка Разни е Методиката за
неблагоприятните условия, където удължаваме срока на заплащане на 1000
лв. на лекарите на първа линия и 30 хил. лв. за извънболничната
медицинска помощ. На този етап са за три месеца, за сроковете на действие
на извънредната епидемична обстановка и действието на тези разпоредби,
ако продължи, съответно, ще коригираме Методиката. На този етап
удължаваме срока с още три месеца. Тук да уточним, че са отразени
ръстовете на средствата по бюджета по отделните направления на
медицинска помощ и спрямо това сме отразили и увеличението на
базисната стойност, спрямо която се изчисляват неблагоприятните условия.
Имате ли коментари? Който е съгласен да приемем изменението и
допълнението в Методиката за неблагоприятни условия на работа, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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
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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, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Постъпила е молба за отпускане на
средства за скъпоструващи консумативи на стойност 51 400 лв. Това е за
човек, който е на възраст над 18 години. Ако беше за човек на възраст до 18
години, щяхме да го финансираме по реда на Наредба № 2. Ако го
изпратим в чужбина, имаме становище от консултантите, ще излезе много
по-скъпо. Консултантите казват, че операцията може да бъде направена в
България, само трябва да бъдат заплатени консумативите. Затова предлагам
на вниманието на Надзорния съвет да разреши заплащането на тези
консумативи.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По-добре е да се лекува в нашата страна,
отколкото да плащаме за чужбина.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Аз съм съгласна.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: И аз съм съгласен.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Трябва да се мотивира решението, че ще
бъде по-скъпо в чужбина, че може да се извърши в България по клинична
пътека и на базата на тези предложения правим изключение.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Самият пациент желае ли тук да се
извърши лечението?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. От него е заявлението с молба да
бъде

лекуван

в

България,

поради

здравословното

му

състояние.

Становището на консултантите е, че операцията може да бъде извършена в
България.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да разрешим заплащането на
необходимите консумативи за лечението, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава заплащането на скъпоструващи консумативи на стойност
51 400 лв. за финансиране на оперативното лечение на пациент по подадени
документи с вх. № 19-01-25/20.01.2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия
за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Поставям на Вашето внимание предложение за
допълнение на Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019 г.
за определяне на административните органи, които при изпълнение на
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своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат
изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване” АД. В
тези органи за включени Министерство на финансите, АДФИ, НАП,
Министерство на здравеопазването с неговите териториални структури,
НОИ и предлагам да се включат РЗОК, предлагам да включим и
Националната здравноосигурителна каса. И, тъй като това става с решение
на Министерския съвет и вносител може да бъде министърът на
здравеопазването, аз Ви предлагам да предложим на министъра на
здравеопазването да внесе такова предложение за разширяване обхвата на
решението.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм съгласен.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Да попитам. Тези неща, които са изброени в
докладната, г-жо Начева, кои неща работят де факто? Тук са изброени
модули, системи. Кои работят де факто? Защото са стартирали, но не съм
чул да работят.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Де факто цялата система на Националната
здравноосигурителна каса от черната кутия БУЛ – Сивеко беше
пренаписана в много кратки срокове. И тук отправям изключителни
благодарности на проф. Салчев и екипа на касата, че оказаха пълна
подкрепа и успяха да удържат на всички неблагополучия, които при тази
генерална промяна се получиха. Но цялата система вече беше пренаписана
и сега очакваме тя да заработи много по-бързо, оптимално, при много подобри параметри. Т.е., вече я няма тази черна кутия, към която се
надграждаха всички модули и модулчета. Отделно от това всичко, което се
изгражда в така наречената Национална здравно-информационна система
под шапката на Министерството на здравеопазването е автоматично
свързано и със системата на Националната здравноосигурителна каса, с
отчетите на изпълнителите на медицинска помощ, а именно това са
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електронните направления, електронните рецепти, разширяването обхвата
на електронните направления и рецепти, протоколите за скъпоструващо
лечение. По всички от тези елементи ние сме започнали работа. Те са на
един етап на изпълнение, първи или втори. До края на тази година ще бъдат
финализирани на ниво, което да позволи надграждане и разширяване на
обхвата на номенклатурите.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: В докладната пише – „са разработени“. Това
означава, че тези неща са съществуващи и това са направени неща. Аз
разбирам, че те работят. А те де факто не работят.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Напротив, работят.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Това са някакви стъпки в някаква посока, но
отчитане на резултат от тези стъпки няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз мисля, че всеки ден отчитаме резултати в тази
посока.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Как стоят нещата с информационната система
за контрол на медицинската експертиза?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Нещата са в етап на финализиране. Сега сме на
етап сключване на споразумение с НОИ.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: В НОИ се работи по стария вариант, на
хартиен носител.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не, хартиеният носител е отпаднал. С колегите от
НОИ сме пред финализиране и подписване на въпросното споразумение и
никъде, освен ако има изрично желание от страна на пациента да се работи
на хартиен носител не се работи, а всички териториални комисии на ТЕЛК
работят на електронен носител вече.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Но има текст, че докато не тръгне
електронната система се работи на хартиен носител.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз ще проверя как стоят нещата.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Има и неща, които не касаят дейността на
касата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Напротив, касаят дейността на касата, защото
цялата тази информация влиза в пациентското досие и след това в отчетите
към касата, защото чакат тези дейности и тя ще ги заплаща къде като
дейност, къде като ваксини. Част от тези неща се заплащат по линия на
Методиката или ще ги заплащат. Всичко касае касата от всички тези
елементи, които сме коментирали.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Принципно подкрепям това решение.
Въпросът е, че има оплаквания от пациенти, че ОПЛ отказват да дават
електронно направление за ТЕЛК, което от средата на ноември действа.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Не е вярно това нещо. Нищо електронно не се
движи.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В ТЕЛК, за да се запише, трябва софтуеристът на
изпълнителя на медицинска помощ да инсталира съответните промени в
софтуера на общопрактикуващия лекар, на аптеката и на съответното
лечебно заведение. Всички, които са си направили необходимите промени,
те работят електронно. Които не са – не работят електронно. Постоянно
повтаряме на изпълнителите да се свържат със софтуерните разработчици и
да направят необходимите промени.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: По БУЛ – Сивеко се отчетоха работещи неща
и въобще не тръгнаха.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Тук те са тръгнали. Това няма нищо общо с БУЛ –
Сивеко, защото БУЛ- Сивеко нямаше никаква връзка към централизиран
орган от гледна точка на реално случване на събитията. Не е съпоставимо
въобще с БУЛ – Сивеко. Там се събират отчети на месечна база, отчети към
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касата, а тук говорим за размяна на електронни документи в реална среда
при движението на пациента от едно ниво на медицинската помощ към
друго.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да разделим нещата на две. Защото един
говори за практическото изпълнение, колегата, което не е наша работа да
тръгнем да контролираме, защото беше написано, че само 500 аптеки
работят с електронна рецепта, а другите не работят. Защо не работят?
Защото не са си инсталирали софтуер. Ние не можем да спрем да правим
предложения. Друг е въпросът кой контролира изпълнението на тези
решения. Дайте да видим кой ги контролира, защото, ако нещата не вървят
и системата на НОИ, това не значи, че НЗОК е виновна. Дайте да видим кой
всъщност отговаря и контролира, защото, ако не са си инсталирали
система, за да могат да пращат и ОПЛ и аптеки. И двете страни са прави.
Да, много от тези неща не работят, но това не е защото не е готова
системата, а на места изпълнителите, които трябва да го направят някой
трябва да ги контролира и ако трябва да ги санкционира. Аз така ги
разделям нещата, а не да си прехвърляме сега обвинения един на друг. Аз
не смятам, че касата е виновна или Надзорът е виновен, че е взел такива
решения и тези неща, включително са публикувани в медиите и се знаят от
хората. А защо само 500 аптеки изпълняват електронни рецепти някой
може ли да отговори? Касата ли е виновна за това? Защо в НОИ не се
работи с електронно направление за ТЕЛК? Кой е виновен да видим и да се
търси отговорност на тези, които не изпълняват и не въвеждат новите
системи. Дали го правят защото ги мързи или…
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Не ги сравнявай с аптеките.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз не ги сравнявам. Аз давам примери.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз се въздържам да гласувам това.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви. Който е съгласен да приемем да
изпратим на министъра на здравеопазването предложение за допълване на
решение № 727 от 05.12.2019 г. на Министерския съвет, моля да гласува.
Приема се.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Министъра на
здравеопазването, за внасяне в Министерски съвет, предложение за
допълнение на Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019 г.
за включване на Националната здравноосигурителна каса в списъка на
административните органи, които при изпълнение на своите функции,
свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на
тези дейности на „Информационно обслужване” АД.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Друго имате ли в точка Разни? Няма. Благодаря
Ви. Закривам заседанието.
Заседанието приключи в 09.05 часа

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