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

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

Днес, 08 март 2021 г., се проведе онлайн заседание на Надзорния
съвет на НЗОК.

Участват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, Галя Димитрова, Росица
Велкова, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК
Не участват следните членове на Надзорния съвет: д-р Бойко Пенков,
Теодор Василев, акад. Христо Григоров,
Заседанието започна в 09.00 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Темата, която предлагам е
отложената точка от предишното заседание - Дискусия по 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.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Дискусия по 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
2. Разни.
ЗА – Жени Начева, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В изпълнение на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., който казва:
„Надзорният съвет на НЗОК, при условия на обявено извънредно
положение, съответно на извънредна епидемична обстановка, може да
определи за изпълнители на болнична медицинска помощ, осигуряващи
комплексно интензивно лечение на пациенти с COVID-19, увеличен размер
на стойностите на разходите по ал. 1, т. 1, буква „б“ по критерии и ред,
посочени в методиката по чл. 344, ал. 1, т. 6 от Националния рамков
договор за медицински дейности 2020 – 2022 г.“ знаете, че приехме
критерии и ред на заседанието от 27.01.2021 г. Те са отразени, в таблицата,
която Ви изпратих. Проф. Салчев е изпратил писмо до районните
здравноосигурителни каси, които са подали информация кои лечебни
заведения попадат в обхвата на тези критерии на база информация от
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миналата година – брой легла, от тях интензивни, хоспитализации, приети
по спешност пациенти. Това са основните критерии. Средствата, които
предлагам да разпределим за тази цел са в размер на 50 млн. лв. в годишен
план, до края на годината, които са за сметка на авансово платените
средства в края на миналата година, с които касата си е облекчила
плащането през м. януари 2021 г., чисто бюджетно. Разбира се, обръщаме
внимание и на събираемостта на приходите и постъпленията по бюджета на
касата от гледна точка на консолидираната фискална програма и
отражението на тези средства върху изпълнението на бюджета. В тази
връзка, след последни уточнения с проф. Салчев, предлагам в структурата
на разпределение на средствата, първата част от средствата, които да
предоставим на лечебните заведения в срок до края на месец март 2021 г.,
да е както следва (по тежест на критериите, утвърдени от Надзорния съвет):
95% на база брой легла, 2% на база относителен дял на интензивните легла,
2% на база брой хоспитализации и 1% на база приети по спешност
пациенти. Най-голяма тежест има броят легла, за да се елиминират
отклоненията в другите показатели, защото те са твърде специфични
спрямо броя на приетите болни.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Начева, само малка поправка.
2% приети по спешност и 1% средномесечно хоспитализирани. За
протокола го казвам. Тъй като всеки от критериите е по относителна
тежест, са направени доста изчисления. Това е най-справедливият вариант,
да не е само на брой легла, а да се отчетат и останалите показатели.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, тази таблица, която сте ни я
изпратили…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това са лечебните заведения.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Които отговарят на критериите.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Както се очакваше. Аз съм съгласен. Няма
как при тази настъпваща вълна.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Има ли други бележки, предложения, корекции?
Не виждам. Тогава предлагам да гласуваме този материал и да възложим на
проф. Салчев да създаде организация. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК
за 2021 г. определя, в приложение към настоящото решение, за
изпълнители на болнична медицинска помощ, осигуряващи комплексно
интензивно лечение на пациенти с COVID-19, увеличен размер на
стойностите на разходите за м. февруари 2021 г., утвърдени с решение №
РД-НС-04-21/03.02.2021 г., в изпълнение на критерии и ред, посочени в
методиката по чл. 344, ал. 1, т.6 от Националния рамков договор за
медицинските дейности 2020 – 2022 г. № РД-НС-05-9-5/27.01.2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира заплащането на
определените по т. 1 средства на лечебните заведения през м. март 2021 г.
ЗА – Жени Начева, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Искам да помоля проф. Салчев във връзка с
плащанията за поставянето на ваксините – 10 лв. да направи прецизиране,
ако се налага, за м. януари 2021 г. да изчистим тези списъци в оперативен
план, защото всяко начало е малко трудно.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Направено е, г-жо Начева. Само ще
помоля за м. февруари 2021 г. да ни изпратите таблицата с ваксинираните,
за да можем да организираме и февруарските плащания. А за м. януари
2021 г., в петък ми казаха директорите на РЗОК, че са почти приключили
сключването на договорите и плащанията. Има само една или две каси,
които имат все още работа с лечебните заведения, които не са включени в
заповедта на министъра, но както говорихме с Вас, с министъра и колегите,
тъй като това са за персонал ваксинациите, тях ще ги платим на лечебните
заведения, които са си ваксинирали персонала.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря за това.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Някакви други точки имаме ли?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако искате да докладвам, тъй като
има едно писмо до Надзорния съвет, министъра и други институции за
МБАЛ „Девня“, с което ни обвиняват в бюрократизъм. Говорих в събота с
директора на районната здравноосигурителна каса във Варна, като му
препоръчах да сключи договор с МБАЛ „Девня“ по клинична пътека 39. Аз
не знам защо са се вторачили за клинична пътека 104. Има заповед на
директора на РЗИ. Тъй че днес предстои сключването на този договор, за да
няма напрежение. Той е изпратил писмо и до министър-председателя. Тъй
че този въпрос е уреден.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Има едно писмо за болницата в гр. Гоце Делчев.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво има там?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Преструктуриране на леглата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Искат допълнителен брой легла, тъй като
разшириха дейността и в тази връзка смятам, че е целесъобразно.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Въпросът е колко хора се обслужват там и
дали са уникални. За колко легла става въпрос?
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ЖЕНИ НАЧЕВА: За пет легла.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те преструктурират леглата. Те
намаляват част от другите легла, които не са им необходими.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Повечето от тези проблеми, както в Девня, както в
Гоце Делчев са породени от факта, че съответните лечебни заведения са
спрели към един период дейности, 2019 г. След това тези дейности по един
или друг начин отново се възобновяват.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм склонен да се преструктурират
леглата. Това е съвсем резонно. Не ползваш едни, преструктурираш ги за
друга дейност, където ти трябват. Това не е увеличаване на брой легла. Те
са същия брой. Само от едното място, отиват на другото, доколкото
разбирам.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точно така е.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги, за участието. Пожелавам на
всички лек и успешен ден. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.10 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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