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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
04 МАРТ 2021 ГОДИНА

Днес, 04 март 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, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария
Петрова, адв. Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Не участват следните членове на Надзорния съвет: акад. Христо
Григоров.
Заседанието започна в 09.00 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Предлагам да започваме. По
една от точките, свързани с 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., тъй като проф. Салчев е изпратил писма до РЗОК за събиране на
допълнителна информация, моля тази точка да я отложим за следващо
заседание и по степен на готовност отново ще направим заседание на
Надзорния съвет само за тази точка.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Това т. 2 ли е от проекта на дневен ред?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Който е съгласен с дневния ред с тази
промяна, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Дискусия по „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. Утвърждаване и заплащане на установените след проверка стойности на
извършена, но незаплатена дейност на лечебни заведения за болнична
медицинска помощ за 2015 г. и 2016 г.
3. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По т. 1 във връзка със събраната информация,
обобщени писма от лечебни заведения, РЗОК, РЗИ, постъпили данни в
Министерството на здравеопазването и всички други наблюдения, които
имаме след първия месец, в който се заплатиха средствата по 1000 лв.,
предлагам да гласуваме изменения и допълнения в Методиката, които са
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отразени на няколко места в текстовете. Там, където сме записали, като в т.
7.а.1., че право на допълнителни трудови възнаграждения има персонал,
който е извършвал пряко дейностите по наблюдение, диагностика и
лечение на пациенти с доказан SARS-CoV-2, да запишем, че право на
заплащане имат за пациенти, които са потвърдени случаи на SARS-CoV-2
съгласно въведена със Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г. на министъра на
здравеопазването дефиниция за случай по приложение № 1 към т. 2, и
отразени в Национален регистър за борба с COVID-19. Тъй като
доказването на SARS-CoV-2, съгласно заповедта на министъра на
здравеопазването, се извършва и с бърз антигенен тест. По този начин
даваме възможност хората, които диагностицират и наблюдават пациенти с
доказан SARS-CoV-2 и с бърз антигенен тест, да имат право съгласно
заповедта на министъра да бъдат включени. И също така да обвържем,
както за ваксините бяхме записали, че тези пациенти трябва да са отразени
в системата за ковид в НЗИС, която е на Министерството на
здравеопазването. Да добавим в една от точките също, че персоналът, който
е бил и в спешното отделение по график, когато е бил приет пациентът, тъй
като не всички са пряко ангажирани с наблюдението и работят в клиника, а
само диагностицират. Това е решение на директора, но все пак изрично да
го посочим.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз само да допълня, г-жо Начева, че
в заповедта на министъра № РД-01-724/22.12.2020 г. е дефинирано, че
потвърден случай е всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии.
Това е по приложение № 1 към т. 2 от Заповедта на министъра. Ние ще
упоменем в методиката и заповедта на министъра, и тези неща, и
лабораторните критерии - откриване на нуклеинова киселина или на
антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби, и тук г-жа Начева правилно
отбеляза – отчетени в НЗИС. Тъй че да удовлетворим всичките искания на
лечебните заведения.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Имате думата за коментари, бележки и
допълнения. Не виждам такива. Тогава приемам, че сте съгласни.
Предлагам проф. Салчев да отрази бележките и да изпрати Методиката на
всички, както и на лекарския съюз, за да я подпишем с д-р Маджаров. Има
писмо от него в посока подкрепяща тези промени, които сега предлагаме на
Вашето внимание.
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 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, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка. Ще помоля
проф. Салчев да докладва.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз се извинявам, уж се включих навреме, но
не можах да разбера коя точка сте отложили.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Втора точка от проекта на дневен
ред, който Ви беше изпратен. Това са критерии и ред по чл. 4, ал. 5 от
Закона за бюджета. Критериите ще се доработят и допълнително ще Ви ги
изпратим за запознаване. Те трябва да бъдат обвързани и с останалите
критерии, които са утвърдени от Надзорния съвет, като изчисления.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нали това всъщност го правим, за да
подсигурим евентуално започващата трета вълна?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Д-р Кокалов, трябва ни още време, за да
предложим на вниманието на Надзорния съвет да разгледа този материал,
защото чакаме районните каси да ни отговорят, изпратено е писмо до тях.
Днес е крайният срок да ни отговорят. Като сме готови, ще свикаме
Надзорен съвет, за да се вземе решение. Просто в момента нямаме
готовност да дискутираме тази точка.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво трябва да дадат?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Информация за лечебните заведения, за броя
легла.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Дали отговарят на критериите, които
са утвърдени от Надзорния съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние по принцип знаем кои имат легла и кои
могат да откриват ковид легла.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние сме сложили минимум брой легла, които
трябва да имат, както и други обстоятелства.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Все пак спешно трябва да вземем решение,
за да подготвим системата, защото е притеснително.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, точно така.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Благодаря Ви, явно с една минута
закъснение съм се включил. Благодаря за разяснението.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е Утвърждаване и
заплащане на установените след проверка стойности на извършена, но
незаплатена дейност на лечебни заведения за болнична медицинска помощ
за 2015 г. и 2016 г. Това са лечебни заведения, които докладваха, че поради
ред причини историите на заболяванията ги няма. Ние го разглеждахме,
направихме

проверка

допълнително, накарахме

ги

от

болничните

информационни системи да свалят ИЗ-тата и да докажат наличието на
първичните документи. В момента се получава, че на тези лечебни
заведения трябва да признаем за 2015 г. и 2016 г. надлимитната им дейност,
доказана. В две от тях НАП е проверил достоверността на информацията.
Тъй че предлагам на Надзорния съвет за тези лечебни заведения да утвърди
стойностите, които трябва да бъдат заплатени по Закона за бюджета на
НЗОК, за 2015 г. и 2016 г. в размер на 768 248 лв.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това е в рамките на ресурса, който имаме заделен
за тази цел в сметката за чужди средства.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., ние имаме тези пари извън бюджета?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Сметката е създадена миналата година.
Средствата са целеви, само за такива разплащания.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нямам нищо против.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз Ви изпратих справка до момента
какво сме платили по всичките надлимитни за 2015 г. и 2016 г. Общата
сума възлиза на около 43 млн. лв.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: А колко пари имаме още?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Общата заделена сума за тази цел е
75 млн. лв.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., ние сме похарчили 43 млн. лв. от 75
млн. лв.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам, ако Надзорният съвет
е съгласен, да разпоредим на районните здравноосигурителни каси да
направят проверка, както беше за 2015 г. и 2016 г., за 2017 г. и за 2018 г.
април месец, до тогава са надлимитните. Да създадем подготовка и там,
където е възможно, да се разплатят и тези средства от оставащите ни, които
са по сметката.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние споразумения сключвахме с тях?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, по същия ред.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не свършиха ли тези от 2015 г. и 2016 г., ако
са имали претенции, трябва да ги проверят?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Свършиха. Ние говорим за 2017 г. и
2018 г.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, аз разбирам, но искам да разбера дали са
приключили за 2015 г. и 2016 г., за да не се сети някой по някое време. Все
пак трябва да има някакъв срок. Да не ги чакаме цяла година.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: До края на годината е срокът по
Закона за различните разплащания. Няма изискване 2015 г. и 2016 г. да
приключим и след това 2017 г. и 2018 г. да започваме.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но ние можем да накараме регионалните
каси, ако имат някакви претенции…. Защото не можем да ги чакаме цяла
година. Това имам предвид. Ако някой е имал претенции, той трябва да ги
знае тези претенции, те да се проверят…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Д-р Кокалов, ако искате с писмото, с
което ще кажем на касите да проверят 2017 г. и 2018 г., да уведомят
договорните партньори, че които имат претенции за 2015 г. и 2016 г. ….
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Държа да го направите, проф. Салчев,
защото ние не можем да седим в неведение и да не знаем. Нека да им
напомнят, защото все пак има решение, има пари, имат претенции. Да го
направят по-бързичко, за да знаем 2017 г. и 2018 г. какво се случва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Някои от тях изчакват съдебните
решения и не можем да ги задължим, тъй като принципалите са им казали
да не сключват споразумения. Но, ние средствата ги имаме. Имайте
предвид, че тези 75 млн. лв. е приблизителната сума, която ние сме оценили
за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не виждам други коментари. Който е съгласен с
предложения проект на решение, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава допълнителни стойности към решения на Надзорния съвет
на НЗОК № РД-НС-04-110 от 27.10.2020 г. за незаплатените дейности в
болнична медицинска помощ (БМП) (приложение 1) и № РД-НС-04-152 от
16.12.2020 г. за медицинските изделия приложени при дейностите в БМП
(приложение 2) за 2015 г. и 2016 г., установени след проверка от
контролните органи на НЗОК/РЗОК, съгласно § 1, ал. 4 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.,
отразени в докладна записка с вх. № 21-01-484 от 25.02.2021 г., за всяко
лечебно заведение, оказващо болнична медицинска помощ, след сключено
споразумение по раздел II от „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. определени съвместно между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“ №
РД-НС-01-2/20.10.2020 г.
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2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК,
да уведомят лечебните заведения по т. 1, за Условия и ред № РД-НС-012/20.10.2020 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да упълномощи директорите на РЗОК с
нарочни пълномощни за сключване на споразуменията по Условия и ред №
РД-НС-01-2/20.10.2020 г.
4. Възлага на управителя на НЗОК заплащането по т. 1 да се извърши от
сметката за чужди средства по решения на Надзорния съвет на НЗОК №
РД-НС-04-110 от 27.10.2020 г. и № РД-НС-04-152 от 16.12.2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Някой има ли нещо да сподели? Не виждам.
Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.10 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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