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

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

Днес, 27 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, Галя
Димитрова, д-р Иван Кокалов, 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: Росица Велкова,
Теодор Василев.
Заседанието започна в 08.30 часа.

ЖЕНИ НАЧЕВА: Добро утро, Колеги. Имате дневния ред. Който е
съгласен с него, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Кратък отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2020 г.
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“.
3. Утвърждаване на месечни стойности по изпълнители на болнична
медицинска помощ, разпределена по месеци за периода м. февруари – м.
декември 2021 г., съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
4. Определяне на годишните бюджети за основна група лекарствени
продукти, съгласно Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК за 2021 г.
5. Проект на Инвестиционна програма на НЗОК за 2021 г.
6. Утвърждаване на критерии и ред за определяне на изпълнители на
болнична медицинска помощ по чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г., неразделна част от Методиката по чл. 344, ал. 1, т. 1,
буква „б“ от Националния рамков договор за медицинските дейности за
2020 – 2022 г.
7. Изграждане и поддържане на Резервен център за данни на НЗОК.
8. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Първа точка е „Кратък отчет за изпълнението на
бюджета на НЗОК за 2020 г.“. Здравноосигурителните плащания по Закона
за бюджета на НЗОК за 2020 г. са в размер на 4 454 млн. лв. Допълнително
здравноосигурителните плащания са увеличени със средствата от резерва в
размер на 139 млн. лв. , от които 34 млн. лв. са за първична извънболнична
медицинска помощ, 14 млн. лв. - за специализирана извънболнична
медицинска помощ, 15 млн. лв. - за дентална помощ, 16 млн. лв. - за
лекарства, 39 млн. лв. за други здравноосигурителни плащания и 8 млн. лв.
за

болнична

медицинска

помощ.

Отчетените

здравноосигурителни

плащания за 2020 г. са в размер на 4 585,7 млн. лв. Като цяло общият
размер на приходите е 4 746 млн. лв. Може да се каже, че изпълнението е
на нивото на планирания размер на приходите. Изпълнението на разходите
по бюджета на НЗОК за 2020 г. е в размер на 4 738 млн. лв. На този етап, по
предварителни данни по отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. се
формира дефицит (отрицателно бюджетно салдо) в размер на 43 млн. лв.
Когато уточним окончателният размер на приходите и засечем данните, ще
знаем окончателно и параметрите на бюджетното салдо към края на
годината. Допускаме, че е възможно отрицателното бюджетно салдо, в
размер на 43 млн. лв., да се намали. Знаете, че получихме допълнителен
трансфер от държавния бюджет, с който компенсирахме несъбраните
приходи. Всъщност за първи път през 2020 г. няма преизпълнение на
приходите, което е обяснимо и въпросът е какъв ще бъде размерът на
отрицателното бюджетно салдо , но по-важното е, че това не се е отразило
на формираните здравноосигурителни плащания през годината.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Очакваме 43 млн. лв., за да го намалим?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, да го намалим, когато знаем окончателния
размер на приходите, които са постъпили към края на годината. Това още
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се уточнява. Знаете, че на този етап отчетът е предварителен, особено в
частта на приходите.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: В най-лошия случай салдото ще е
отрицателно в размер на 43 млн. лв. Аз нямам нищо по бюджета.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Имате ли въпроси? Който е съгласен да приемем
краткия отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. за сведение, моля да
гласува. Приема се.
Точка втора от дневния ред 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 извънболничната медицинска и дентална
помощ, и за медико-диагностична дейност са общо 15 млн. лв. Няма
някакви особености и отклонение от тенденциите, които миналата година
коментирахме. Близо 6 млн. лв. са разпределени в денталната помощ и
относително равномерно е разпределението в останалите направления: 3
млн. лв. - в първичната извънболнична медицинска помощ, 3 млн. лв. - в
специализираната извънболнична медицинска помощ и незначителен дял,
което е обяснимо, в медико-диагностичната дейност.
Който е съгласен така предложеното разпределение, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК,
стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ,
специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична
дейност и дентална помощ, за заплащане през месец януари 2021 г., за
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работа при неблагоприятни условия през месец декември 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 дейности за работа при неблагоприятни условия по
повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно договор № РДНС-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. и договор № РД-НС-01-3-1 от 06.04.2020 г. за изменение и
допълнение на Национален рамков договор за денталните дейности между
НЗОК и БЗС за 2020 - 2022 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аналогично е за болничната медицинска помощ.
Размерът на болничната медицинска помощ е 14 260 хил. лв. Това е за
месец декември плащанията, които ще реализираме през месец януари.
Това са допълнителните средства за декември. Който е съгласен с
предложеното разпределени, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за работа
при неблагоприятни условия през месец декември 2020 г., за заплащане
през месец януари 2021 г., съгласно реда на „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 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.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Трета точка е „Утвърждаване на месечни
стойности по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена
по месеци за периода м. февруари – м. декември 2021 г., съгласно чл. 4, ал.
1, т. 1, буква „б“ от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.“. На този етап
предлагам да отложим разглеждането на тази точка за следващото
заседание, тъй като е необходимо да се събере още информация от РЗОК.
И преминаваме към четвърта точка от дневния ред, която е свързана с
определяне на годишните бюджети за основна група лекарствени продукти,
съгласно Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК за 2021 г. Това е отправната точка, спрямо която колегите от
касата ще започнат да договарят с ПРУ отстъпките за тази година. Тук е
моментът да благодаря на ръководството на касата, на проф. Салчев за
това, че създадоха организация миналата година и се събраха отстъпките.
За тази година предстои отново тази процедура по договаряне. Това, което
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са отразили колегите и аз смятам, че е коректно - към всяка една от групите
преразпределение на средствата от резерва, които са разчетени в Закона за
бюджета, т.е., пропорционално в общата структура на разходите за
лекарства на дела на всяка една група, делът в резерва и спрямо тази обща
стойност, съответно, да се изчисляват дължимите отстъпки по Механизма.
Постъпи до всички нас предложение от Асоциацията на генеричните
компании, това е отдавнашна тяхна молба, в частта на лекарствата за
домашно лечение, знаете, че като бюджетен параграф там се отразяват и
медицинските изделия. Те молят да се отдели в отделен подред сумата за
медицинските изделия в средствата за лекарствата за домашно лечение, за
да се изключи тя от договарянето на отстъпки и съответно при
представянето на отчетите за изпълнението на разходите за лекарства също
тази група за медицинските изделия да бъде изведена в отделен подред в
рамките на група Б.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние спазваме Закона. Изваждаме
медицинските изделия. Показват се чистите суми без сумите за медицински
изделия и сумите, заплащани на аптеки за рецепти. Това е направено.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Те искат да връщат по Механизма само
средствата, които са за лекарствени продукти.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точно това е направено. Тази сума е
само за лекарствата по Механизма. Разчетът е направен.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Те искат само аналитично отразяване. Не
искат никакви промени. Нали така?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Г-жа Василева го формулира точно. Те искат да са
сигурни, че по Механизма се изчислява база, в която влизат само лекарства
за домашно лечение, а не и медицинските изделия.
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ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз смятам, че трябва да го подкрепим това
нещо.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Доколкото разбрах от проф. Салчев, искането е
отразено и това е направено. Благодаря Ви.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам проф. Салчев да ни информира, когато
приключи договарянето с ПРУ, за да сме наясно, че параметрите за
лекарства по бюджета ще бъдат спазени с така договорените отстъпки.
Колеги, който е съгласен да приемем така предложеното решение, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя годишните бюджети на всяка една основна група лекарствени
продукти, определена в Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., като
средства за здравноосигурителни плащания, определени в закона за
бюджета на НЗОК за текущата година и дял на резерва за непредвидени и
неотложни разходи, както следва:
(в лева)
Основна група
лекарствени
продукти

Годишен бюджет за
в т.ч. средства от
прилагане на Механизъм,
в т.ч. средства за
резерв за
Условен бюджет
гарантиращ
здравноосигурителни
непредвидени и
по тримесечие за
предвидимост и
плащания по
неотложни разходи, основната група
устойчивост на бюджета
ЗБНЗОК за 2021 г.
съгласно чл. 37, ал. 2
за 2021 г.
на НЗОК за 2021
от Наредба 10/2009

Основна група А

478 000 000

465 000 000

13 000 000

119 500 000

Основна група Б

304 816 740

296 528 670

8 288 070

76 204 185

Основна група В

560 000 000

545 000 000

15 000 000

140 000 000

2. Приетите по т. 1 бюджети по основни групи лекарствени продукти се
използват за прилагане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за лекарствените
продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, приет с Решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-3/12.01.2021 г.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Проект на Инвестиционна
програма на НЗОК за 2021 г. Тя е в рамките на бюджета, който сме
определили. Това, което бих искала да помоля е в частта на
информационните технологии, когато се налага промяна до края на месеца,
когато

се

уточнят някои особености, свързани

с развитието

на

информационната система, проф. Салчев да разговаря със системния
интегратор, с който има договор касата, те да бъдат внесени в оперативен
план и да бъдат отразени в Инвестиционната програма в рамките на
разходния таван. Това е в частта на информационните дейности. Иначе от
гледна точка на сгради и потребности на касата, като администрация аз
нямам бележки и въпроси.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние по принцип в рамките на средствата,
определени за такива разходи, като Надзорен съвет можем да правим
компенсирани промени. Така каквото и да се получи, като информация
Надзорният съвет винаги може да прави компенсирани промени, разбира се
в рамките на определените средства. От години наред колегите знаят, че
сме се лишавали от какво ли не. Трябва да се подмени автопаркът, защото
рискуваме живота на хората, които го ползват. Така че аз мисля, че е
крайно време да си изпълняваме Инвестиционната програма. Защото сме
прехвърляли пари за здравноосигурителни плащания. Но някои от нещата,
според мен, са належащи и трябва да се изпълняват.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За миналата година за първи път сме усвоили
Инвестиционната програма. Преди това всяка година са се прехвърляли
средства от нея за здравноосигурителни плащания.
9

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е индикативна програма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем така
предложената Инвестиционна програма, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема разпределението на кредитите между елементите на Единната
бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за придобиване на
нефинансови активи за 2021 г., както следва:
№
по
ред

I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.

Обекти
Обща стойност на капиталови разходи
§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални
активи"
§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални
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"
§ 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни
активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти“

Инвестиционна
програма на НЗОК
за 2021 г.
(в лева с ДДС)
5 000 000
186 580
3 331 420
2 093 320
190 000
488 100
560 000
1 482 000
1 482 000

2. Одобрява в Приложение № 1 към настоящото Решение списък на
обектите и позициите по параграфи и подпраграфи от т. 1 в
Инвестиционната програма на НЗОК за 2021 г.
3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава вътрешни
компенсирани промени до 100 000 лв. (сто хиляди лева) в параграфите и
между тях, в рамките на утвърдените средства за придобиване на
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нефинансови активи в чл. 1, ал. 2, т. 1.2. от Закона за бюджета на НЗОК за
2021 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е шеста - критерии и ред за
определяне на изпълнители на болнична медицинска помощ по чл. 4, ал. 5
от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна част от Методиката
по чл. 344, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. Знаете, че извън възможността
лекари, професионалисти по „здравни грижи“ и санитари да получават в
условията на извънредна епидемична обстановка допълнителни средства
към брутните си възнаграждения, в Закона за бюджета се предвиди
механизъм, според който изпълнители на болнична медицинска помощ също в условията на извънредна епидемична обстановка, да могат да
получат допълнителен размер средства. Това, което предлагаме на този
етап е, да се направи оценка кои ще бъдат тези лечебни заведения и да се
събере информация за това кои лечебни заведения отговарят на тези
условия. Критериите, които предлагаме са количествени критерии – брой
легла, медицински специалисти, които извършват комплексно лечение,
хоспитализации, реанимационни легла и брой лекувани през спешните
портали в условия на спешност. Изброили сме ги в точки от 1 до 4 в лист за
установяване на съответствията. Така че тепърва ще правим оценка кои ще
са лечебните заведения, но сега отправната точка са критериите, на базата
на които ще оценим тези лечебни заведения.
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ГРИГОР

ДИМИТРОВ:

Г-жо

Начева,

това

допълнително

възнаграждение ще бъде само за извършена работа или изобщо за работата
им по ковид?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Изобщо за работата им по ковид, като комплексна
оценка, която ние предлагаме с проф. Салчев, след като стигнем до
конкретните заведения на базата на тези критерии и Надзорният съвет ги
разгледа, средствата да бъдат разпределени на две тримесечия, първо и
второ, спрямо движението на епидемичната обстановка.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това е над бюджетите на болниците, които
ще отиват и за лечение, и за възнаграждение?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Но в какъв размер?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не сме дефинирали конкретен размер.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз четох критериите и имам много въпроси
защо точно така са определени. Как са направени и кой ги е предложил?
Ние ще оценяваме бройки или качество?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Качество.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но въз основа на някакви бройки, които
още отсега определят дефинитивно за кои лечебни заведения става дума.
Аз не съм съгласен с тези критерии. Ние за легла ли ще плащаме или за
извършена дейност?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ще заплащаме за осигуряване на комплексна
грижа.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да оценяваме тогава разкрити ковид
отделения с легла, които са оборудвани и с персонал. Да плащаме за
лечение. Аз лично смятам, че трябва да се броят отделенията, персоналът,
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брой преминали болни, капацитет за лечение, защото иначе пак плащаме на
някакви бройки и това споразумение ще ограничи кръга лечебни заведения.
Не ми се вижда много удачно това, което се предлага. Аз ще гласувам
„въздържал се“.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам да приемем по принцип тези
критерии. Да направим една предварителна оценка на информацията, която
ще съберем и после отново ще я гледаме на Надзорен съвет.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз подкрепям предложените критерии.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз съм на същото мнение.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Предлагам да гласуваме. По принцип трябва
да приемем критерии.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По тези критерии ще съберем
информация и трябва да определим тежест на всеки критерий.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това ще го обсъждаме допълнително. На базата на
тази отправна точка ще помолим проф. Салчев да събере необходимата
информация и да направи предварителна оценка, и тогава ще обсъдим
отново. Колеги, който е съгласен да приемем така предложените критерии,
моля да гласува.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз се въздържам.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава критерии и ред за определяне на изпълнители на болнична
медицинска помощ по чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.,
неразделна част от Методиката по чл. 344, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
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2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с
Председателя на Управителния съвет на БЛС критериите 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, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е отложената от заседанието на
12 януари 2021 г. за изграждане и поддържане на Резервен център за данни
на НЗОК. Ако сте прочели материала, да не Ви го преразказвам.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Прочели сме го.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Някой има ли въпроси?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Промяната е в техническото задание,
че тежестта ще бъде за най-ниска цена, наред с другите посочени критерии.
Това е резервен център за данни, където ще се съхраняват данните
електронно.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой ще го поддържа?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще го поддържа този, който спечели
ЗОП.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

открием

обществената поръчка, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява предложената цялостна концепция и избор на финансов план
подробно описани във Вариант 1 на предложение, разработено от
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„Информационно обслужване“ АД, изпълнител по договор № РД-14253/23.12.2019 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да планира средствата за изграждането
на Резервен център за данни на НЗОК, съгласно т. 1, през 2021 година, да
организира провеждането на процедурата и да сключи договор с
класирания на първо място участник.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В точка Разни искам да предложа на Вашето
внимание Условия и ред за определяне и предоставяне на трансфери за
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за
хората

с

увреждания

извън

обхвата

на

задължителното

здравно

осигуряване. Знаете, че съгласно разпоредбата на § 2, ал. 6 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. трансферите за медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване, се определят и
предоставят от Министерството на здравеопазването при условия и по ред,
утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК,
след одобрение от Надзорния съвет на НЗОК, а самите плащания се
извършват чрез Агенцията за социално подпомагане, като НЗОК превежда
необходимите средства за заплащане на заявените суми. В Условията и
реда подробно е разписан механизмът по предоставянето на трансферите от
страна на Министерство на здравеопазването. Предлагам Надзорният съвет
да одобри предложените Условия и ред за определяне и предоставяне на
трансфери за медицински изделия, помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното
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здравно осигуряване и да възложим на НЗОК да подпише съвместна
заповед с министъра на здравеопазването във връзка с това. Който е
съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.20 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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