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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
03 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

Днес, 03 февруари 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, 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.
Заседанието започна в 08.30 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. По дневния ред имате ли
някакви бележки? Две са основните точки. Който е съгласен с така
предложения дневен ред, моля да гласува.
ДНЕВЕН РЕД:

1. 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.
2. Методика за прилагането 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.
3. 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: Първа 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.“. Мисля, че
миналия път обсъдихме общите параметри на бюджета. Проф. Салчев и
колегите от РЗОК са изпратили стойностите по РЗОК, в рамките на които
те са дали своите предложения по лечебни заведения за болнична
медицинска помощ. Разпределението е в рамките на определените
стойности по параграф болнична медицинска помощ по Закона за бюджета
на НЗОК за 2021 г. Приспаднати са тези 237 млн. лв., които са
предназначени за плащания по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г. Ако имате някакви забележки?
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ГРИГОР ДИМИТРОВ:

Аз нямам бележки

по

направените

предложения. Само един въпрос имам, г-жо Начева, онова, което миналия
път го разисквахме за критериите 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.,
онова, което ще се отпуска за тях и ще бъде давано, влиза ли в размерите на
това, което утвърждаваме?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Още не сме определили окончателните стойности.
Нашата визия е това да стане за сметка на средствата от резерва,
предназначени за болнична помощ в Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Значете, че има предварително преразпределение на резерва и предвиждаме
да е в рамките на този ресурс.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Нямам бележки и ще
гласувам за това разпределение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз също благодаря. Не виждам някой от другите
колеги да има предложения и забележки. Който е съгласен да приемем така
предложените месечни стойности, моля да гласува. Против? Въздържали
се? Няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава месечни и индикативни стойности по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП) за дейностите в БМП
за периода на заплащане м. февруари - м. декември 2021 г. и за медицински
изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги, за периода на заплащане м. март - м.
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декември 2021 г., с отразените промени на месечните стойности от
Решение № РД-НС-04-8/21.01.2021 г. на Надзорния съвет, в приложения
към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК
утвърдените месечни стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение, да
се отразят в сключените договори с изпълнителите на БМП, както и да се
информират по подходящ начин изпълнителите на БМП за утвърдените
индикативни стойности по т. 1 от 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.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ще помоля проф. Салчев в хода на сключването
на договорите, ако възникнат въпроси, да ни ги представи за обсъждане на
следващото заседание, тъй като на базата на стойностите и другите
документи се сключват договорите.
Следващата точка е, както на предишно заседание беше решено,
Методика за прилагането 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. Единствената ми молба към проф. Салчев по тази точка е всяко
тримесечие да сме информирани както за хода на договарянето, така и за
хода на изпълнението на бюджета, за да не се стига до 100% изпълнение на
параметрите и след това да прилагаме Механизма. Т.е., авансово да вземем
мерки, за да не се стигне до прилагане на Механизма би било най-добре.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз бих отговорил по следния начин:
По принцип имаме договореност с ПРУ, които имат медицински изделия,
когато достигнат 80% от стойността, която е определена от Националната
здравноосигурителна каса, да получават съобщение от нас, че същата е
достигната, за да могат да правят необходимите разчети по-нататък.
Второто, което искам да отбележа е, че аз Ви изпратих и презентация, която
може да бъде ползвана за запознаване. Вътре има няколко примера. Дадени
са примери на Вашето внимание, за да може да видите как действа
Механизма. Дадени са и формулите.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря за тази презентация. Наистина става
ясно каква е методологията. Имам въпрос по отношение на количествата,
които са в техническата спецификация. Дали ще има разбивка? Питам,
защото спецификацията на различните изделия по технически изисквания е
различна.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Разбивката е по групи. Механизмът
ще се прилага по групи, а не общо.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Но в самите групи има различна реимбурсация на
отделни медицински изделия.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И там ще има.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Благодаря на проф. Салчев за презентацията,
която много добре ни ориентира за философията на Методиката и
Механизма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние с месечните и тримесечни отчети също ще
наблюдаваме изпълнението на бюджета, така че да не се стига дори и до
80%, на всеки един етап да се наблюдава. И е много важно в хода на
сключването на договорите, това вече сме го коментирали и е записано, да
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са запознати тези, които доставят изделията, за да не се получи така, че в
даден момент те не са запознати и това да се отрази негативно върху
доставката на медицински изделия за пациентите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като го контролираме на тримесечие, като
възникне нещо ще взимаме решение. Затова ще трябва да се контролира на
тримесечие, защото не можем да предвидим всичко. И, ако има нещо,
веднага да се реагира.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да приемем така предложената
ни Методика, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, Методика за
прилагане 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, приет с
решение № РД-НС-04-4/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
2.Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия
по включването на Методиката по т. 1, като неразделна част от договорите
за 2021 г. между НЗОК и търговците на едро, доставчици на медицински
изделия.
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.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към точка Разни. Давам думата на
проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По тази точка има получено писмо
от „Аджибадем Сити Клиник“, че са надвишили определените им обеми по
договора за групи медицински изделия. Именно затова се предлага новият
Механизъм сега, с новите формули. Поради надвишаване на количествата
им по договора те желаят да сключат анекс за тези три групи медицински
изделия. Ние плащаме на реално вложените медицински изделия. Тъй като
спецификацията е приета от Надзорния съвет, ние не можем да сключим
анекс с тях без решение на Надзорния съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Само трите позициите са надвишени. Ние
ще платим това, което са надхвърлили, т.е., то вече е вложено на
пациентите или ще им платим предварително?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние казваме на фирмата, че ако има
заявка за поставяне на такова медицинско изделие ще го платим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако се окаже, че това не е пациент на касата,
а е частен пациент?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Всеки случай се разглежда от
комисия, издава се заповед от управителя и тогава се разрешава влагането
на медицинското изделие. Ние ги заплащаме, ако са вложени и отговарят на
изискванията.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: След като се контролира процесът, няма
проблем.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

разрешим

сключването на анекс към договора за увеличаване обема на медицинските
изделия, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.9.1. (Стент графт за аорта/стент графт за коремна аорта/бифуркационен),
по договор № РД-14МИ-51/03.07.2020 г., като се завишава броя на следните
медицински изделия:
1. Endurant IIs/Endurant Iis Bifurcation, с НЗОК код B04049010000022
– за завишаване с 10 бр. допълнителни медицински изделия;
2. Endurant II limbsi Stent Graft System, с НЗОК код B04049010000018
– за завишаване с 100 бр. допълнителни медицински изделия;
3.

Endurant

II

Extension

Stent

Graft

system,

с

НЗОК

код

B04049010000019 – за завишаване с 30 бр. допълнителни медицински
изделия.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително споразумение
с „Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД по договор № РД-14МИ-51/03.07.2020 г.
за завишаване с броя допълнителни медицински изделия, посочени в т. І, на
количествата по договора.
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: Следващото е представяне на резултати от
централизираното договаряне на отстъпки. Единият ми въпрос е дали след
това договаряне ще спазим параметрите на бюджета, който сме
определили, т.е., както миналата година, събирайки отстъпките за
превишение за новите продукти и ръстовете така са разчетени, че ще се
8

спази бюджетът. И другото е, че тук е записано, че има продукти, за които
не са договорени отстъпки. Това ще се отрази ли на достъпа до определени
лекарства?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Недоговорените отстъпки са за
новите продукти, които влязоха от септември до края на 2020 г. По тях
предстои договаряне на отстъпки. Иначе с така договорените отстъпки се
очаква спазване на параметрите на бюджета.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Миналата година имахме някакъв разчет за
събиране на отстъпките по тримесечия. Може би и тази година трябва да се
направи същото.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаме всички таблици по
лекарствени продукти и договори, но не сме ги изпращали на Надзорния
съвет, тъй като е голям обемът.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Чисто като финансови параметри да е ясно колко
средства трябва да се съберат.
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

Ще

изпратя

допълнително

информация за това на Надзорния съвет.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Те трябва да се наблюдават и да се събират
ритмично, да не е в последния момент. Миналата година имаше създадена
добра организация.
Следващата точка е предложение за изменения и допълнения 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“. Първо се удължава срокът за предоставяне
на необходимата информация, каквото беше желанието на голяма част от
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лечебните заведения и се прецизират документите, които се предоставят.
Предлагам да подкрепим така направените изменения и допълнения. Който
е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема, в приложение към настоящото решение, изменения и
допълнения 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, 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. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.00 часа

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