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

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

Днес, 24 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 08.30 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Запознали сте се с дневния
ред. Който има нещо да сподели, ще го разгледаме в т. Разни. Има ли други

предложения и допълнения по дневния ред? Няма. Който е съгласен с така
предложения дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за второ
тримесечие на 2021 г. по РЗОК, съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 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. Прилагане реда на т. 7.12 – т. 7.15 от „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 м. януари 2021 г.
4. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за заболявания с експертиза
по чл. 78, т. 2 от ЗЗО.
5. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на Резервен център за данни (Disaster Recovery Center) за
нуждите на основните системи на НЗОК“.
6. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за
нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“.
7. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преди да започнем с точка първа искам да
направя един общ преглед на това, което съм обобщила по отчетите за
бюджета, които ми изпрати проф. Салчев. Като ще помоля, след като са
готови отчетите, да разгледаме отчета за изпълнението на бюджета за
първото тримесечие и съответно, ново коригирано месечно разпределение
на бюджета до края на годината. Към днешна дата това, което има като
информация на база заявките и отчетите през изминалите два месеца в
областта на първичната извънболнична медицинска помощ сме в рамките
на бюджета, с разчитане на преразпределения ресурс от резерва 15 млн. лв.;
в специализирана помощ – също; в денталната помощ се очертава доста
сериозно

превишение

на

изпълнението

на

бюджета;

в

медико-

диагностичната дейност - също може би ще имаме известен недостиг на
бюджета спрямо планирания, при допускане на изпълнение на приходите
така, както са планирани. В областта на болничната медицинска помощ сме
в рамките на бюджета, дори и с допълнително гласуваните средства на
миналото заседание по чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
През месец февруари за месец януари сме изплатили 36 млн. лв. за работа
при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична
обстановка за изпълнители на ПИМП, СИМП, лаборатории и изпълнители
на болнична медицинска помощ (близо 29 млн. лв.) и 18 млн. лв. по чл. 5 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Това са допълнителните
възнаграждения към брутните трудови възнаграждения на лекари,
специалисти по здравни грижи и санитари.
На този етап данните показват, че се движим в параметрите на
бюджета. Отново подчертавам, че не коментирам приходната част.

3

Започваме с първа точка, по която утвърждаваме броя на
назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на
медико-диагностичните дейности за второто тримесечие на 2021 г. по
РЗОК съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Аз подкрепям направеното предложение да е в рамките на средствата за
първо тримесечие, тъй като не се очертава на този етап напрежение или
недостиг на направления в обхвата на първичната и специализираната
медицинска помощ, а именно в размер на 26 445 686 лв., като от тях 10 632
741 лв. - за изследвания за профилактика и диспансерно наблюдение на
ЗОЛ, определена съобразно регистрите и изискванията на Наредба №8 от
2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията; 13 509 245 лв. за остри случаи; 2 058 000 лв. допълнително - за ЯМР; 245 700 лв.
допълнително - за „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID19“.
Нещо по първа точка имате ли? Който е съгласен с предложеното
решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава, в приложение 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 второ тримесечие на 2021 г., по РЗОК.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По точка втора - Прилагане на 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“ , първо за извънболнична медицинска и дентална
помощ, това е стандартна практика. Няма отклонение в средствата, които
миналия месец сме гласували. Общо средствата са в размер на 9 563 142
лв., като за ПИМП – 859 090 лв., за СИМП – 2 286 471 лв., за дентална
помощ – 5 706 231 лв. и за МДД – 711 350 лв.
Продължавам с болничната медицинска помощ. Там също няма
съществени отклонения от предходния месец. Предложението е 9 048 929
лв. да заплатим на лечебните заведения за болнична медицинска помощ по
Методиката за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка.
Имате ли бележки, предложения? Не виждам. Който е съгласен с така
предложените решения, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 2 от дневния ред
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 март 2021 г., за работа
при неблагоприятни условия през месец февруари 2021 г., по реда на т. 6, т.
8 и т. 9 от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от
НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на
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медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по
повод на обявена епидемична обстановка“, съгласно чл. 187а, чл. 201а и
чл. 205а от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020
– 2022 г. и съгласно чл. 122а от Национален рамков договор за денталните
дейности за 2020 – 2022 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.
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 февруари 2021 г., за заплащане
през месец март 2021 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 № 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, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка трета също е стандарта Прилагане на реда на т. 7.12 – т. 7.15 от „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 м. януари 2021 г. за лечебни заведения, след предложения на районните
здравноосигурителни каси, да заплатим пълния размер на средствата във
връзка със сключените индивидуални договори. Общият размер на
финансовото въздействие е 10.8 млн. лв. Това е в рамките на параметрите и
на миналия месец, които гласувахме. Колегите да предложили коректно
разпределение по лечебни заведения. Това са основно големи областни,
университетски болници на територията на страната. Постъпилите
предложения са одобрени от районните здравноосигурителни каси. Имате
ли предложения, бележки, забележки по тази точка? Не виждам. 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. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, по изпълнители на
болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на средствата за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка
през м. януари 2021 г., съгласно т. 7.15 от „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“,
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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 стойности по т. 1 от настоящото решение, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП в месеца на заплащането им.
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: Следваща точка е Утвърждаване на актуализирани
Изисквания за заболявания с експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. Ще помоля
проф. Салчев да докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Три са новите изисквания:
„Изисквания на НЗОК при лечение на кистозна фиброза (муковисцидоза) в
извънболничната помощ“, „Изисквания на НЗОК при провеждане на
лечение на болни с епилепсия в извънболничната помощ” и „Изисквания на
НЗОК за провеждане на заместителна ензимна терапия във връзка с
предхождащо

или

съпътстващо

злокачествено

новообразувание

на

панкреаса в извънболничната помощ“. Изискванията са съгласувани от
Българския лекарски съюз и трябва да бъдат утвърдени от Надзорния съвет,
за да може да бъдат публикувани и да се прилагат.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да утвърдим така предложените
три броя Изисквания за заболявания с експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за
здравното осигуряване, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 4 от дневния ред
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на кистозна фиброза
/муковисцидоза/ в извънболничната помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни
с епилепсия в извънболничната помощ”.
3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на заместителна
ензимна

терапия

във

връзка

с

предхождащо

или

съпътстващо

злокачествено новообразувание на панкреаса в извънболничната помощ“.
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: Следващата точка е: Откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Резервен
център за данни (Disaster Recovery Center) за нуждите на основните системи
на НЗОК“. В тази връзка обръщам внимание, че има решение на
Министерския съвет този вид дейности да се координират, съгласуват и
изпълняват с „Информационно обслужване“. Проф. Салчев е запознат с
това, че трябва да се координира с тях този вид дейност. Колегите от НАП
по обществените поръчки имаха забележки. Те са отразени.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Искам да попитам. Тъй като в материала
пише, че допълнително ще се уточнява местонахождението на този център,
не слагаме ли каруцата пред коня? Т.е., да не се окаже после да сме
изправени пред обстоятелството да плащаме за наем на някое помещение
по 1000 лв. на квадратен метър, за да разположим този център? Изяснено
ли е вече къде ще бъде центърът, тъй като това е основният смисъл - да
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бъде на място, различно от НЗОК, за да има сигурност. В докладната пише,
че предстои уточняване, а процедурата за няколко месеца ще бъде
приключена. Пак казвам, да не излезе така, че ще трябва да плащаме голям
наем, за да сложим центъра в „Информационно обслужване“, примерно.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз предлагам, колеги, да помислим върху
тезата да бъде базиран в Националния медицински координационен център
във Военномедицинска академия. Това е собственост на Министерството на
здравеопазването и логически ще е добре да е там.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Където е Медицинският надзор?
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: А кой ще вземе решение за това? Ние ли
трябва да вземем решение къде ще се базира? Това е хубаво решение, но то
съгласувано ли е с ВМА?
Д-Р

БОЙКО

ПЕНКОВ:

Сградата

е

наша

собственост,

на

министерството.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ами нека Министерството на здравето, има
си министър да ни изпрати… Ние ще го предложим и министерството да ни
върне в най-скоро време какво е положението. Не е разумно да пускаме
ЗОП, пък да не знаем къде ще бъде. Така че аз приветствам предложението.
Но нека да го изпратим на министъра и той да каже дали е съгласен.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз предлагам да проведем една среща с
„Информационно обслужване“ и проф. Салчев, за да се уточни
местоположението и - при съгласие от страна на министъра, да
финализираме този въпрос.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Помещенията са важни, но и от техническа
гледна точка трябва да има становище. Нека да сме запознати с това
решение, че тези помещения Х, които са възможни да бъдат предоставени,
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отговарят на условията, за да сме сигурни, че това, което ще разположим
там, като техника и функция, ще върши своята работа. Затова предлагам да
изчистим проблема с помещението и след това да вземаме решение за
центъра.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Само да кажа. Там са сървърите на
Министерството

на

здравеопазването

и

е

специално

подготвено

помещението с климатизация, и т.н.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз предложих ние да вземем решение, като
предложение, че Надзорният съвет предлага това да бъде разкрито еди къде
си и да го изпратим до министъра. Министърът да направи проверка
възможно ли е, става ли от техническа гледна точка и да ни върне
информация. Ако каже ок, и ние тогава вече ще вземем решение. Аз съм
съгласен да отложим точката. Като получим тази информация, тогава да
вземем решение за ЗОП. Прав е колегата, нека да е ясно къде ще бъде, за да
вземем решение. Защото иначе ще ни се смеят утре.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам, на база изказванията на г-н Василев и
д-р Кокалов, да отложим разглеждането на точката за следващо заседание
на Надзорния съвет и да проучим възможността къде да бъде разположен
центърът, съгласно предложението на д-р Пенков.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз съм съгласен.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме. Нека да се направи запитване.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е: Откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски
материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28
РЗОК“. Общата стойност на поръчката е 540 000 лв. без ДДС. Решението е
да открием тази поръчка и да възложим на управителя да организира
провеждането й, и да сключи договори с определените изпълнители по
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отделните позиции. Коментари има ли? Не виждам. Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 6 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски
материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28
РЗОК“ с включени шест обособени позиции, с обща прогнозна стойност от
540 000.00 лв. без ДДС.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на
процедурата по т. 1 и да сключи договори с определените изпълнители по
обособените позиции.
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 точка Разни. Първото е
свързано

с

увеличаване

на

броя

на

медицинските

изделия

по

Спецификацията за медицински изделия от група 4.9.1. Стент графт за
аорта/стент графт за коремна аорта/бифуркационен. В проекта на решение
са показани бройките, с които трябва да се увеличат количествата. Проф.
Салчев, каква е общата стойност на тези медицински изделия, които се
предлагат?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Около 250 хил. лв.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз миналия път, когато увеличавахме пак
такива медицински изделия, попитах дали тези медицински изделия са
вложени в пациенти и сега искат да им заплатим или искат да се
подсигурят. Тогава проф. Салчев ми каза, че те са вложени.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тезата в момента е, тъй като е
превишено количеството и не правят операции, иска да има сигурност
фирмата, че ще сключим договор, за да доставят за тези пациенти. 10 броя
са за първата позиция, 25 броя са за втората позиция, 5 броя са за третата
позиция и за четвъртата позиция е 1 брой.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нали ние ги плащаме, след като се вложат?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние тогава ги плащаме, когато се
вложат.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те оперират ли тези хора?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Сърдечно-съдовите оперират. Слагат
стентове в няколко от болниците. Специално за тях, тъй като в момента
тече процедурата по сключване на новите договори, докато сключим
новите договори да имаме сигурност, че ако се заявят, ще могат да бъдат
доставени. Това е идеята на тези допълнителни споразумения. Сключва се
анекс с доставчика, който има сигурност, че ако бъде заявено дадено
медицинско изделие и бъде вложено, ще му се заплати. Искат да имат
сигурност, че ще бъдат доставени.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Как определиха тези бройки?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: На средномесечна стойност ги
определяме. Докато се сключат договорите, което ще стане следващия
месец, да има някаква сигурност за болниците, че ще могат да поставят
медицинските изделия. Не сме променили нито сумите, нито изискванията
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по това. Пак Ви казвам, плащането става в момента, в който бъде поставено
изделието.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Проф. Салчев, аз имам една принципна
забележка. Налага се тенденция, когато се внасят докладни, в случай от
лекарствената дирекция или от директорите на районни каси за
увеличаване на суми на болници и всички те не изразяват становище.
Просто се явяват едни трансмисии към Надзорния съвет. Само се дава
фактологията. Няма становище, няма нещо, което да ни гарантира, че
експертите застават зад тези искания на дадените фирми или болници
(директорите на РЗОК). Не ни вършат полезна работа без експертното си
становище. Затова има специализирани дирекции, затова има експерти в
касата, които трябва да вземат позиция, за да можем ние, взимайки
решение, да бъдем сигурни, че това, което взимаме е истина и е обективно
необходимо.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Според мен тук, защото решението зависи
от Надзорния съвет, директорът няма как да каже…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Г-н Василев е прав в посока, че трябва да е ясно
становището от гледна точка на медицинска целесъобразност и финансова
законосъобразност и целесъобразност. Имаме ли основание да увеличим
сумите и дали те са в рамките на предвидените средства за целта и ако са
превишават, тогава да вземем решение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, в тази посока, да. Но понеже решението
зависи от нас, затова. Аз по принцип подкрепям това, че винаги трябва да
има мнение от съответната дирекция и би трябвало да има такава графа,
защото това им влиза в дейността.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Само едно допълнение. Нека да ползваме
експертния потенциал за наше облекчение и за наши аргументирани
решения. Това е моята гледна точка.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Г-н Василев е прав. И, ако занапред се
получи такъв документ, без изказано мнение, да им се върне, за да се
аргументира предложението.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да увеличим броя на посочените
медицински изделия, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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-48/30.06.2020 г., като се завишава броя на следните
медицински изделия:
1. Endurant ll Bifurcation Stent Graft system, на производител Medtronic
Inc., с НЗОК код B04049010000017– за завишаване с 10 (десет) броя
допълнителни медицински изделия;
2. Endurant ll Limbsi Stent Graft System, на производител Medtronic
Inc., с НЗОК код B04049010000018 – за завишаване с 25 (двадесет и пет)
броя допълнителни медицински изделия;
3. Endurant lls Bifurcation, на производител Medtronic Inc., с НЗОК код
B04049010000022 – за завишаване с 5 (пет) броя допълнителни медицински
изделия.
4. Endurant lliac Extension Stent Graft System, на производител
Medtronic Inc., с НЗОК код B04049010000029 – за завишаване с 1 (един)
брой допълнителни медицински изделия;
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително споразумение
с „РСР“ ЕООД по договор № РД-14МИ-48/30.06.2020 г. за завишаване с
броя допълнителни медицински изделия, посочени в т. І, на количествата
по договора.
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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.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Сега ги осигуряваме, но ще ги заплащаме
след като се вложат на пациента.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Увеличение на стойностите за
дейностите в болнична медицинска помощ извън Приложение 1 от
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. на Комплексен
онкологичен център - Велико Търново ЕООД. Дадено е предложение от
директора на РЗОК. Аз лично го подкрепям. Имате ли бележки, коментари?
Няма. Който е съгласен с предложеното решение, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава увеличение на средствата за дейностите извън приложение 1
от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., като
коригира определените с решение на Надзорния съвет № РД-НС-0421/03.02.2021 г. месечни стойности за периода м. март 2021 г. - м. декември
2021 г. на „Комплексен онкологичен център - Велико Търново“ ЕООД,
съгласно приложение към настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК – Велико
Търново да предприеме необходимите действия за изпълнение на
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.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Утвърждаване на стойности
на разходите за сумите по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. на
„Нефроцентър Бургас“ ООД. Доколкото си спомням ние на минал
Надзорен съвет му определихме стойностите на това лечебно заведение.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е ново лечебно заведение и
всъщност това са парите по чл. 5 – 600 лв. за лекар, 360 лв. за специалист
по здравни грижи и 120 лв. за санитар. Те имат право на тях по чл. 5 от
Закона за бюджета на касата за 2021 г., но все пак трябва да бъдат
утвърдени от Надзорния съвет и да бъдат изпратени на РЗОК. Молбата на
колегите и на г-жа Аврамова е да бъдат утвърдени тези стойности, които са
посочени в приложението.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те лекуват ли COVID-19?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, това са средства по чл. 5 от
Закона за бюджета, които работят…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, имам предвид самата болница. Те с
какво се занимават?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Хемодиализа са.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те имат право.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, но не са им предвидени пари,
затова предлагам да бъдат гласувани тези средства.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Утвърждаваме ги.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с направеното
предложение да се определи размер на средствата по чл. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. на „Нефроцентър Бургас“ ООД, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, съгласно приложение към настоящото решение, увеличение
на стойността, утвърдена с решение на Надзорния съвет № РД-НС-049/21.01.2021 г., на средствата за заплащане на допълнителни трудови
възнаграждения на наетия в лечебните заведения медицински персонал,
определен с чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за периода м.
март 2021 г. - м. септември 2021 г. на РЗОК – Бургас за „Нефроцентър
Бургас“ ООД.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК – Бургас да
предприеме необходимите действия за изпълнение на 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: С това изчерпахме дневния ред. Благодаря Ви,
колеги, за участието.

Заседанието приключи в 10.20 часа

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