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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
22 АПРИЛ 2021 ГОДИНА

Днес, 22 април 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, 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: Теодор Василев,
акад. Христо Григоров
Заседанието започна в 08.30 часа.

ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Запознали сте се с дневния
ред. Който е съгласен с него, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за текущо изпълнение към 31.03.2021 г. на бюджета на
НЗОК, на чл. 177 и чл. 341 от НРД за медицинските дейности за 2020 2022 г. и чл. 121 от НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г. и
предложение за актуализирано месечно разпределение на 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. февруари 2021 г.
4. Проект на Методика за изменение 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“.
5. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: По т. 1 от дневния ред - Информация за текущо
изпълнение към 31.03.2021 г. на бюджета на НЗОК, на чл. 177 и чл. 341 от
НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. и чл. 121 от НРД за
денталните дейности за 2020 - 2022 г., и предложение за актуализирано
месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2021 г. - информацията
трябва да изпратим на съсловните организация за отчета за изпълнението
на бюджета, така както сме поели ангажимент в рамковия договор. Това,
което може да се каже, че приходите са изпълнени на 24% спрямо
годишния план. Т.е., на този етап не може да се направи заключение за
съществена тенденция за неизпълнение на приходите в годишен аспект,
поне това показват данните. Със същия темп на изпълнение са разходите и
трансферите за същия период. По видове здравноосигурителни плащания
Вие сте видели темповете на изпълнение:
Приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска
помощ (ПИМП) са в общ размер от 281 710.9 хил. лв. (в т.ч. за
здравноосигурителни плащания за ПИМП – 266 710,9 хил. лв. и
допълнителни средства за ПИМП от Резерв, включително за непредвидени
и неотложни разходи (Резерва) – 15 000 хил. лв.) Към 31.03.2021 г. са
изплатени 58 708,2 хил. лв. или 20.8% от общо приетите със Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за ПИМП. На база текущото
изпълнение към 31.03.2021 г., очакваното изпълнение към 31.12.2021 г. на
здравноосигурителните плащания за ПИМП е в рамките на бюджетните
средства по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за
здравноосигурителни

плащания

за

специализирана

извънболнична

медицинска помощ (СИМП) са в общ размер от 305 229 хил. лв. (в т.ч. за
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здравноосигурителни плащания за СИМП – 283 229 хил. лв. и
допълнителни средства за СИМП от Резерва – 22 000 хил. лв.) Към
31.03.2021 г. са изплатени 57 754.9 хил. лв. (в т.ч. 257.3 хил. лв. трансфер за
ведомствени болници) или 18.9% от приетите със Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г. средства за СИМП. На база текущото изпълнение към
31.03.2021

г.,

очакваното

изпълнение

към

31.12.2021

г.

на

здравноосигурителните плащания за СИМП е в рамките на бюджетните
средства по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за
здравноосигурителни плащания за дентална помощ (ДП) са в размер на
197 386 хил. лв. Към 31.03.2021 г. са изплатени 54 948 хил. лв. или 27,8% от
бюджетните средства за ДП. За периода се отчита надвишение на
договорените стойности с 5 601.5 хил. лв., от които 14 066.9 хил. лв. са
сумите по Методиката. Във връзка с текущото изпълнение към 31.03.2021
г. на здравноосигурителните плащания за ДП, прогнозното надвишение на
бюджетните стойности за 2021 г. е 46 143.7 хил. лв., вследствие на
средствата, необходими за заплащане по реда на Методиката, договорено в
чл. 122а от НРД за денталните дейности за 2020 – 2022 г.
Приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност (МДД) са
в общ размер от 155 901 хил. лв. (в т.ч. за здравноосигурителни плащания
за МДД – 100 901 хил. лв. и допълнителни средства за МДД от Резерва –
15 000 хил. лв.) Към 31.03.2021 г. са изплатени 27 280.4 хил. лв. (в т.ч. 334.8
хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 23.5% от общо приетите със
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за МДД. На база текущото
изпълнение към 31.03.2021 г., средномесечната стойност на дейността за
периода м.12.2020 г. – м.02.2021 г. е в размер на 11 052,9 хил. лв.
Оставащите бюджетни средства за МДД за заплащане до 31.12.2021 г. на
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дейността за периода м. март – м. ноември 2021 г. формират средномесечно
стойност от 9 846.7 хил. лв.
Приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. средства за
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ (БМП) по
реда на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 –
2022

г.

са

в

общ

здравноосигурителни

размер
плащания

от

2 448 000.5
за

БМП

–

хил.

лв.

(в

т.ч.

за

2 408 000.5 хил. лв.

и

допълнителни средства за БМП от Резерва – 40 000 хил. лв.) Към 31.03.2021
г. за БМП са изплатени 484 193.7 хил. лв. (в т.ч. 23 524,1 хил. лв. трансфер
за ведомствени болници) или 19.8% от общо приетите със ЗБНЗОК за 2021
г. средства за БМП. На база текущото изпълнение към 31.03.2021 г.,
очакваното изпълнение към 31.12.2021 г. на здравноосигурителните
плащания за БМП е в рамките на бюджетните средства по ЗБНЗОК за 2021
г.
Плащанията със средства от трансфер от Министерството на
здравеопазването съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Постановление на
Министерския съвет № 59 от 20201 г. и Постановление на Министерския
съвет № 113 от тази година са в размер на 135 000 хил. лв. за заплащане от
НЗОК

на

изпълнителите

на

медицинска

помощ

за

работа

при

неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три
месеца след нейното отменяне съгласно чл. 15а от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,
включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за
поставяне на ваксини срещу COVID-19. Към 31.03.2021 г. са изплатени
74 557.2 хил. лв. или 55.2% от постановените средства за периода на
дейност м. януари – м. февруари 2021 г., както следва:
5

– за изпълнители на ПИМП по реда на т. 6а и т. 6аа от Методиката –
11 164.4 хил. лв.;
– за изпълнители на СИМП по реда на т. 8б от Методиката –
2 257.5 хил. лв.;
– за лаборатории по заповед по реда на т. 8д от Методиката –
2 109.7 хил. лв.;
– за изпълнители на БМП по реда на т. 7а от Методиката –
57 346.6 хил. лв.;
– за поставяне на профилактични ваксинации срещу COVID-19 –
1 679 хил. лв.
Предлагам следващата седмица да направим една среща с
представителите на Българския зъболекарски съюз, за да видим как ще
реагираме на тенденциите, които се очертават в денталната помощ, защото
за мен там е единственото направление, в което на този етап се очертават
проблеми.
На този етап сме в рамките на предвидените средства за трансфери от
Министерството на здравеопазването към здравната каса, които са извън
здравноосигурителните плащания. Непрекъснато следим там какви са
тенденциите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Според мен ще трябва да се наложи
актуализация на държавния бюджет във връзка с плащанията от трансфери.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако се стигне до такъв момент, след анализ на
ниво Надзорен съвет, ще вземем съответни решения за въздействия за
промените върху бюджета на касата в годишен план. Знаете, че в частта
трансфери има и други компоненти, които плащаме със средства от
държавния бюджет и също имат отношение към нашите плащания.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво е решението?
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Решението е да приемем отчета и месечното
разпределение на бюджета, и да се изпрати приложената информация на
съсловните организации. Който е съгласен с така предложеното решение,
моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация текущото изпълнение към 31.03.2021 г. на
бюджета на НЗОК и изпълнението към 31.03.2021 г. на договорените
обеми, съгласно чл. 177 и чл. 341 от Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2020-2022 г. и чл. 121 от НРД за денталните
дейности за 2020 - 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз приложената към отчета по т. 1 информация за
изпълнението

към

31.03.2021 г.

на

договорените

обеми

и

на

здравноосигурителните плащания за медицинска помощ, съгласно чл. 177 и
чл. 341 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Българския зъболекарски съюз приложената към отчета по т. 1 информация
за изпълнението към 31.03.2021 г. на договорените обеми и на
здравноосигурителните плащания за дентална помощ, съгласно чл. 121 от
НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г.
4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за плащания от
трансфери от Министерство на здравеопазването по ал.1, ред 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. и съответно в средствата за получени
трансфери от Министерство на здравеопазването, както следва:
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Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
3.5.
Закона за здравето
№ по ред Намаление

в лева
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000

3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :

3.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване

2 000 000

3.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

2 000 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
1.1.4.5.
Закона за здравето
№ по ред Намаление

4 000 000

в лева
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000

1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване

2 000 000

1.1.4.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

2 000 000

4 000 000

5. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализирано месечно
разпределение на бюджета на НЗОК за 2021 г.
6. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2021 г.,
съгласно настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Прилагане на реда на
„Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка“. За извънболничната помощ общият
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размер на средствата е 10 млн. лв. Не бих казала, че има някакво
отклонение от досегашните тенденции, които наблюдаваме януари и
февруари по видове направления на извънболнична медицинска помощ.
Отново денталната помощ е с 6 млн. лв. При останалите дейности в
специализираната помощ отново се очертава по-голяма тенденция за
неизпълнение на средствата в условията на пандемия. Предлагам да
приемем така предложеното разпределение, за да си получат лекарите
средствата. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз нямам бележки по извънболничната
помощ.
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 април 2021 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец март 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
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, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка, която е
свързана със същата тема, само че за болнична медицинска помощ. Общият
размер на средствата за неблагоприятни условия на работа е почти 4 млн.
лв. Предоставена е коректна информация по видове лечебни заведения.
Няма отклонения от предишни месеци. Стойността на НУР е по-ниска от
предходните месеци. Който е съгласен да приемем така предложеното ни
разпределение, 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 март 2021 г., за заплащане през
месец април 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 Националния 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, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е пак за болнична помощ, за
тези лечебни заведения, които желаят на 100% заплащане по Методиката.
10 млн. лв. е финансовото изражение на въздействието, в рамките на
бюджетите на лечебните заведения. Има ли коментари по тази точка?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нямаме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с предложеното решение, моля
да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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. февруари 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“,
приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04 2020 г. за изменение и
допълнение на Националния 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.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е Проект на Методика за
изменение 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“. Тя има няколко подразделения.
Първият сегмент от Методиката за определяне на размера на сумите е
това, че в Националния рамков договор за медицинските дейности
допуснахме

възможността

и

медико-диагностични

лаборатории

да

ваксинират. Там се промени текстът и се даде такава възможност. Във
връзка с това променяме и Методиката за заплащане, като разширяваме
обхвата с тези медико-диагностични лаборатории. Съответно ще изпратим
на лекарския съюз за съгласуване. Имате ли против тази промяна?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой определя, че те имат право?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Министърът на здравеопазването със заповед.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нямам нищо против. Аз съм съгласен.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с промените в Методиката, моля
да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
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По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Методика за изменение 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, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващото подразделение на тази тема, пак
свързана с Методиката, е предложение от д-р Маджаров за допускане на
възможност за получаване на средства на първа линия и от специалистите в
извънболничната медицинска помощ с определени специалности, като
например пулмолози. Предложението, което дава касата и аз го подкрепям,
първо, че ние, за радост, овладяваме и третата вълна на коронавируса,
второ, няма как да правим такива промени на този етап от изпълнение на
Методиката, тъй като за специализирана извънболнична медицинска
помощ също сме предвидили механизъм за работа на първа линия. Знаете,
че там имаме договор с медицински центрове, ДКЦ, които отговарят на
определени от нас условия и критерии, и получават 30 хил. лв. за работа на
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първа линия на техните екипи, където също могат да се включват
съответните изпълнители на специализирана извънболнична медицинска
помощ.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой ги разпределя после тези пари?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Те си решават, директорът на ДКЦ и медицинския
център, които отговарят на съответните изисквания.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Трябва да има някакви правила.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние не се бъркаме в тези правила, защото ние сме
определили като каса какви са нашите изисквания за грижа за хората.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Пулмолозите предявяват искания за тези
средства. Би трябвало директорът на съответния център да ги включи. Аз
лично не смятам, че трябва да отваряме вратата, защото така излиза, че
всеки, който има досег с пациенти, трябва да получава тези пари. Аз съм
съгласен с това, че ние всъщност няма как да разширяваме повече обхвата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Има ли други изказвания, мнения по този въпрос?
Не виждам. Предлагам проф. Салчев да изпрати отговор до Българския
лекарски съюз по така направените предложения.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Какъв ще е отговорът, все пак?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Че не подкрепяме.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Отговорът ще е мотивиран.
Изпратил съм Ви доклада от дирекция ММДДД и БФП по въпроса. Там
може да видите, ако включим всички тези категории, които е посочил д-р
Маджаров, ще ни бъдат необходими 135 млн. лв. повече.
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АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Ясно. Разбрах. Благодаря.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние им плащаме тези 30 хил. лв. на тези, с
които имаме договор и правят това. Ние им плащаме. Решението е взето
преди това. То е подкрепено с финансови разчети.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Други въпроси? Няма. Приемаме да се изпрати
мотивирана обосновка за отказ да се реализира точно по този начин
заплащането.
Следващата подтема е свързана с промяна в критерии и ред.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Промяната е свързана с това, че
Надзорният съвет на НЗОК с решение № РД-НС-04-36/08.03.2021 г. във
връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г. е определил за 15 лечебни заведения, 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. и определените средства на лечебните
заведения са изплатени през м. март 2021 г. в размер на 25 млн. лв. Приета
е и структурата на средствата по тежест на критериите, както следва: 95%
на база брой легла, 2% на база относителен дял на интензивните легла, 1%
на база брой хоспитализации и 2% на база приети по спешност пациенти,
като т. 6 от критерии и ред да придобие следното съдържание: „Надзорният
съвет на НЗОК утвърждава увеличен размер на месечните стойностите на
разходите по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, по
структура на средствата, изчислена по тежест на критериите, както следва:
95% на база брой легла, 2% на база относителен дял на интензивните легла,
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1% на база брой хоспитализации и 2% на база приети по спешност
пациенти.“ И т. 7 да придобие следното съдържание: „Надзорният съвет на
НЗОК утвърждава списък от 15 бр. лечебни заведения - изпълнители на
болнична медицинска помощ, изпратени в ЦУ на НЗОК съгласно т. 4, на
обща стойност на средствата за РЗОК в размер на 25 000 хил. лв. за
разпределяне на увеличен размер на стойностите на разходите по чл. 4, ал.
1 т. 1, буква „б“ от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за изплащане
еднократно от РЗОК на средствата за работа при обявено извънредно
положение, съответно на извънредна епидемична обстановка за тримесечен
период.“

Заключителната

разпоредба

на

критерии

и

ред

остава

непроменена.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, това е свързано със синхронизиране на
взетите от нас решения и в критерии и ред. Който е съгласен с така
предложените промени, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава изменение в 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. 6 от
Националния

рамков

договор

за

медицинските

дейности

между

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г., приети с решение № РД-НС-04-19/27.01.2021 г.
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.
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ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата тема е да разгледаме постъпилото
писмо от КРИБ и във връзка с това да променим приетите от нас критерии.
Българската болнична асоциация, която е член на КРИБ, отправя искания за
промяна в критериите. В тази връзка Ви предлагам следното решение: Във
връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г. да определим за изпълнители на болнична медицинска помощ,
осигуряващи комплексно интензивно лечение на пациенти с COVID-19, нов
критерий за получаване на увеличен размер на утвърдените стойности по
чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“, на разходите в рамките на ред 1.1.3.7 от Закона
за бюджета на НЗОК за 2021 г. и да изменим и допълним решение № РДНС-04-19/27.01.2021 г., с което са утвърдени 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. 6 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 –
2022 г.
На основание чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.,
Надзорният съвет на НЗОК следва да съгласува с представителите на БЛС
изменението в „Критерии и ред за определяне на изпълнители на болнична
медицинска помощ за времето на обявено извънредно положение,
съответно на извънредна епидемична обстановка съгласно чл. 4, ал. 5 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна част от Методиката по
чл. 344, ал. 1, т. 6 от Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г., които да имат следното съдържание:
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Предвид

относително

овладяната

епидемична

обстановка

и

намаляващия брой хоспитализации, не се налага разкриване на Ковид –
болници, които да обслужват единствено и само пациенти с установен
Covid-19. Към настоящия момент критериите следва да бъдат изменени и
допълнени в съответствие с дейността на лечебните заведения и броя на
пациентите. В тази връзка следва да бъдат приети нови критерии,
равнопоставени и приложими за всички лечебни заведения, независимо от
тяхната собственост, брой отделения, разкрити легла, персонал, преминали
болни, капацитет.
Във връзка с това да се отменят т. 6 и т. 7 от Критерии и ред, приети с
предишното решение за изменение на критерии и ред.
Увеличеният размер на стойностите на разходите за изпълнителите
на болнична медицинска помощ, осигуряващи комплексно интензивно
лечение на пациенти с Covid-19, приет с решение № РД-НС-0421/03.02.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, в размер на 50 млн. лева, да
се разходва, както следва:
1.1 Ресурсът по чл. 4, ал. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г. за второ тримесечие
на 2021 г. в размер на 25 млн. лв. да бъде разпределен между всички
лечебни заведения за болнична помощ, договорни партньори на НЗОК,
които са разкрили легла за лечение на ковид пациенти през същия период,
както следва:
- за всеки „преминал“ пациент, при съотношение 3:1 за интензивен –
неинтензивен пациент.
1.2. Ресурсът по чл.4, ал. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г. да се прилага и за
бременни жени и родилки – отчетени по КП № 5, с придружаващо
заболяване Covid-19.
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Промяната да влезе в сила от датата на подписването от страна на
БЛС на това предложение.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз възразявам в момента да
приемаме тази критерии, тъй като нямаме необходимата обосновка и
мотиви. Считам, че трябва да се проведе среща с представителите на
Българската болнична асоциация, да чуем тяхното мнение и тогава да
взимаме решение.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз проведох среща с тях. Разбрахме
се какво да представят. На тях единственият им проблем е свързан с тези
допълнителни средства – 25 млн. лв. Ако внимателно прочетете писмото от
КРИБ, там единствено се визират средствата по чл. 4, ал. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. Също така проведох срещи с научните
дружества и непрекъснато поставям въпроса да ми дадат реална
себестойност, за да можем да говорим. Имаме постъпили писма от
различен тип лечебни заведения с различни посочени себестойности.
Затова винаги се говори за средна себестойност на такъв случай. Нито едно
лечебно заведение няма недостиг на средства за лечението на такива
пациенти.
ЖЕНИ

НАЧЕВА:

Колеги,

който

е

съгласен

да

приемем

предложението ми за промяна в критерии и ред, като отпаднат т. 6 и т. 7,
които в момента съществуват и да въведем нов критерий, моля да гласува.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК
за 2021 г. определя, към настоящото решение, за изпълнители на болнична
медицинска помощ, осигуряващи комплексно интензивно лечение на
пациенти с COVID-19, нов критерий за получаване на увеличен размер на
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утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“, на разходите в
рамките на ред 1.1.3.7 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
2. Изменя и допълва решение № РД-НС-04-19/27.01.2021 г., с което са
утвърдени 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. 6 от Националния
рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
3. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с
Председателя на Управителния съвет на БЛС критериите по т. 2.
4. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия в
изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка от дневния ред е Разни. В нея
имаме няколко подточки. Първото е свързано с Решение № 338 на
Министерския съвет. Това е информацията, с която се запознаваме за
получените средства, като трансфер от държавния бюджет, за финансиране
на дейностите по заплащане на така наречената работа на първа линия на
изпълнителите на първична, специализирана и болнична медицинска
помощ, и поставяне на ваксини. За дейността през месец януари са
заплатени 36.7 млн. лв. касово през февруари, за дейност месец февруари са
заплатени касово 37,8 млн. лв. през м. март и за дейност месец март - 52,4
млн. лв. касово през м. април. Тези средства са осигурени в бюджета на
касата чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването и
те ще бъдат заплатени по надлежния ред на изпълнителите на медицинска
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помощ. За дейност месец април, която касово се заплаща през м. май, на
база на прогнозните разчети, които са направили колегите от касата и аз ги
потвърждавам, се очертава, че са необходими средства в размер на близо 53
млн. лв., т. е. колкото и за месец март. Очертава се недостиг на средства от
около 20 млн. лв. общо казвам, закръглено, което означава, че трябва да
внесем предложение за осигуряване на допълнителни средства, за да можем
през месец май да заплатим дейността за месец април, като вносител е
министърът на здравеопазването, в съответствие с Решение № 338 на
Министерския съвет. Ако извънредната епидемична обстановка бъде
удължена, разбира се, съобразно това и законовите разпоредби за тези
плащания, източникът на финансиране ще бъде осигурен и занапред за
периода на извънредната епидемична обстановка. Но, това ще се решава
месец за месец, мярката е част от разпоредба на Закона за държавния
бюджет и допълнителни средства се осигуряват по реда, който е предвиден.
Ако не бъде удължена, независимо от това съществува нормативното
изискване, че три месеца след приключване на извънредната епидемична
обстановка също важат критериите за заплащане за работа при
неблагоприятни условия, което означава, че общото бюджетно въздействие
на тези средства за три месеца възлиза на около 129 млн. лв. Аз предлагам
да приемем тази информация и съответно да изпратим писмо до министъра
на здравеопазването, с което да го уведомим, че Надзорният съвет е
разгледал информацията и я е приел, и да посочим необходимостта от
осигуряване на допълнителни финансови средства.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Тези плащания за какво са?
ЖЕНИ НАЧЕВА: За 1000 лв. и за поставянето на ваксини. На първа
линия на първичната и специализираната извънболнична медицинска
помощ, и на болничната медицинска помощ.
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АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Тази сума е горе-долу една и съща
януари, февруари и март, а ваксините малко се различават, като бройки.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Увеличава се броят на поставените ваксини.
Стойността за поставените ваксини е различна спрямо увеличения брой
ваксинирани лица.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те ще се увеличават, тъй като вече и
ваксините идват регулярно. Аз приемам информацията, но на министъра
трябва да му бъде докладвано да се предвидят тези средства до края на
годината. Ако не се предвидят тези средства, ние няма да имаме с какво да
плащаме. Приемайки тази информация, трябва да се очертае и тази
геометрична крива, с която нарастват средствата, за да можем да плащаме.
Приемайки информация, анализът да бъде направен така, че да се има
предвид нарастването на тази бройка и че всъщност се очаква удължаване
на епидемичната обстановка.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам информацията, която представи проф.
Салчев, да бъде изпратена на министъра на здравеопазването в изпълнение
на решението на Министерския съвет, което беше взето, за да може да се
създаде от там организацията, за да се изпрати към Министерския съвет,
който взима окончателните решения. Но отново подчертавам, че нашето
предложение и в този смисъл е решението на Министерския съвет
средствата да бъдат осигурени за сметка на буфера, формиран по чл. 106,
ал. 6 от Закона за държавния бюджет за 2021 г. Който е съгласен, моля да
гласува. Приема се.
Преминаваме към следващата точка, която е свързана с увеличаване
на обема на медицинските изделия. Проф. Салчев, заповядай.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Налага се увеличаване на броя на
определен тип медицински изделия, определени по Спецификацията, тъй
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като ние сме казали, че когато се надвишат обемите, ние ще направим
анекс. Затова предлагаме на Надзорния съвет да вземе решение да увеличи
броя на тези медицински изделия по договор с три фирми, за да има
увереност в лечебните заведения, че ще могат да ги поставят. Това е за
медицински изделия от група 4.3 Балони, излъчващи лекарство. И другото е
за медицински изделия от група 4.9.1 Стент графт за аорта/стент графт за
коремна аорта/бифуркационен с 10 броя, за да се осигури лечението на
пациентите. Искам да Ви кажа, че при нашите разчети сме в рамките на
бюджета и има средства да се сключат тези анекси.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: След като се постави медицинското изделие,
ние тогава им плащаме?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние в момента сключваме анекс, за
да са сигурни болниците, че ще заплатим поставените медицински изделия.
Болниците ни пращат всички документи, фактури, след като бъде
поставено на пациента и ние тогава плащаме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да се увеличи броят на
медицинските изделия, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група 4.3
Балони,

излъчващи

лекарство

с

690

бр.,

като

общия

обем

по

Спецификацията ще достигне 4190 бр., както следва:
1. SeQuent Please Neo, с НЗОК код B04043000000020 – за завишаване
с 300 бр. допълнителни медицински изделия;
2. Luminor 35, с НЗОК код B04043000000028 – за завишаване със 150
бр. допълнителни медицински изделия;
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3. Pantera Lux, с НЗОК код B04043000000005 – за завишаване с 240
бр. допълнителни медицински изделия.
ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнителни споразумения
с:
1. „Б. Браун Медикал“ ЕООД по договор № РД-14МИ-1/26.06.2020 г.
за завишаване с 300 бр. на медицинското изделие SeQuent Please Neo, с
НЗОК код B04043000000020.
2. „Булмар МЛ“ ООД по договор № РД-14МИ-22/26.06.2020 г. за
завишаване с 150 бр. на медицинското изделие Luminor 35, с НЗОК код
B04043000000028.
3. „Софарма Трейдинг“ АД по договор № РД-14МИ-50/30.06.2020 г.
за завишаване с 240 бр. на медицинското изделие Pantera Lux, с НЗОК код
B04043000000005.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.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 следното
медицинско изделие:
Endurant IIs/Endurant Iis Bifurcation, с НЗОК код B04049010000022 –
за завишаване с 10 (десет) броя допълнителни медицински изделия.
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2. 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. 1,
на количествата по договора.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е във връзка с нов
договорен партньор - МБАЛ „Болница Европа“ в София, която няма до
момента определени месечни стойности и по предложение на директора на
СЗОК, и на нашата дирекция е да се определи месечна стойност в размер на
108 хил. лв.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с това предложение,
моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, месечни стойности
за дейностите извън Приложение 1 от Правилата, разпределени по месеци
на разходите на МБАЛ „Болница Европа“ ООД, гр. София, за периода м.
май - м. декември 2021 г.
2. За прилагането 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“ (Методиката), приета
съгласно чл. 362а на Национален рамков договор за медицинските
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дейности между НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 г. утвърждава на МБАЛ
„Болница Европа“ ООД, гр. София средномесечна стойност за дейността за
2021 г. по т. 7.2 от Методиката в размер на 108 181 лв. като базова за
определяне на суми за заплащане за работа при неблагоприятни условия.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
София град месечните стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение, да
се отразят в сключения договор с МБАЛ „Болница Европа“ ООД, гр.
София.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващият материал също е
свързан с определяне на месечни стойности на медицински център
„Аванград І“, гр. Пловдив. Това лечебно заведение си разширява дейността
и по предложение на директора на РЗОК – Пловдив предлагам да им
утвърдим на месец по 2 хил. лв.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защо трябва да го правим?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Задължени сме. Тези процедури са
нови за центъра и не са правени там. Законът позволява на лечебните
заведения да си разширят дейността.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Този бюджет да се осигури от бюджета на
РЗОК, предвидени за болнична медицинска помощ.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем решениет за
определяне на месечни стойности на МЦ „Авангард“, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, месечни стойности
за дейностите извън Приложение 1 от Правилата, разпределени по месеци
на разходите на МЦ Авангард І ООД, гр. Пловдив за периода м. май - м.
декември 2021 г.
2. За прилагането 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“ (Методиката), приета
съгласно чл. 362а на Национален рамков договор за медицинските
дейности между НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 г. утвърждава на МЦ Авангард
І ООД, гр. Пловдив средномесечна стойност за дейността за 2021 г. по т. 7.2
от Методиката в размер на 2 000 лв. като базова за определяне на суми за
заплащане за работа при неблагоприятни условия.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
Пловдив месечните стойности, съгласно т. 1 от настоящото решение, да се
отразят в сключения договор с МЦ Авангард І ООД , гр. Пловдив.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Следващата точка е допълнение на Механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим
за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от
НЗОК. Промяната е във връзка с промяната в Закона за здравното
осигуряване, където се изключиха от обхвата на отстъпките кръвните
продукти. И в тази връзка проф. Салчев предлага на нашето внимание
промяна в Механизма за формиране на отстъпки, изключвайки тези
продукти.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като Законът ги изключи, ние
трябва да ги изключим от Механизма.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние водихме този дебат включително и в
Здравна комисия.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За да бъдем екзактни юридически,
затова Ви предлагам промяна в този Механизъм.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сме длъжни. Така че аз съм съгласен.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да приемем промените в
Механизма, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Допълва Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК за 2021 г. (приет с Решение № РД-НС-04-3 от 12 януари
2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г.),
като накрая се създава Преходна разпоредба със следното съдържание:
„Преходна разпоредба
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Съгласно § 2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона
за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г.) „(1) По„
изключение през 2021 г. при обявено извънредно положение поради
епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка
поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от
Закона за здравето, механизмът по чл. 45, ал. 31 не се прилага за
лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка
кръв – имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.
262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, заплащани от НЗОК:
1. напълно или частично за домашно лечение на територията на
страната;
2. в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните
медицински услуги.
(2) Разходите на НЗОК за лекарствените продукти по ал. 1 над
определените целеви средства в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 г., като се отчита и делът на резерва
при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7, не
подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за
употреба/техните

упълномощени

представители

на

лекарствените

продукти, за които механизмът по чл. 45, ал. 31 се прилага.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат до отмяната на
извънредното положение, съответно на извънредната епидемична
обстановка.“.
Правните последици, произтичащи от горепосочената норма, са
следните:
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- за времето през 2021 г., през което е налице обявено извънредно
положение поради епидемично разпространение на заразни болести или
обявена извънредна епидемична обстановка, Механизмът няма да се
прилага спрямо лекарствените продукти, получени от човешка плазма или
от човешка кръв – имуноглобулини. „Неприлагането“ най-общо се състои в
следното: при установяване от НЗОК на разходи за имуноглобулините над
предвидените целеви средства в ЗБНЗОК за 2021 г., същите не подлежат на
възстановяване на НЗОК от техните притежатели на разрешения за
употреба/упълномощените им представители. За да се идентифицира обаче
дали за имуноглобулините е налице такова надвишаване, формално
Механизмът като система от последователни стъпки и изчисления следва
да продължи да действа по общия ред, т.е. при условията и по реда,
предвидени в него; за всяко тримесечие на 2021 г. през извънредното
положение или извънредната епидемична обстановка, при определяне на
съответните превишения и надвишения по смисъла на Механизма ще
продължат да „участват“, т.е. да се вземат предвид и разходите на НЗОК за
2021 г. и за 2020 г. за лекарствените продукти, получени от човешка кръв
или човешка плазма – имуноглобулини;
- в резултат на това, за всички или за отделни имуноглобулини могат
да се получат суми, изчислени при условията на Механизма, които биха
били дължими към НЗОК от техните притежатели на разрешения за
употреба, ако не бе приета законодателната промяна в § 2 от ПЗР на ЗИД на
ЗЗО; по смисъла на § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗЗО тези суми ще представляват
„разходи на НЗОК за лекарствените продукти, получени от човешка кръв
или човешка плазма – имуноглобулини над определените целеви средства в
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021
г., като се отчита и делът на резерва при решение на Надзорния съвет на
НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7.“.
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- в тези случаи, получените (изчислените) при прилагане на
Механизма

за

съответното/те

тримесечие/я

на

2021

г.

суми

за

имуноглобулините, не подлежат на възстановяване на НЗОК както от
притежателите

на

разрешения

за

употреба/техните

упълномощени

представители на лекарствените продукти, получени от човешка кръв или
човешка плазма – имуноглобулини, така и от притежателите на разрешения
за употреба/техните упълномощени представители на лекарствените
продукти, за които механизмът по чл. 45, ал. 31 от ЗЗО се прилага.
Посоченото означава, че изчислените суми за имуноглобулините не
могат да бъдат претендирани от НЗОК за заплащане и обективно не са
дължими и не подлежат на заплащане (възстановяване) както от
притежателите на разрешенията за употреба/техните упълномощени
представители на имуноглобулините, така и от останалите притежатели на
разрешенията за употреба/техните упълномощени представители на
лекарствените продукти, за които механизмът се прилага. Де юре и де
факто изчислените суми за имуноглобулините, представляващи „разходи на
НЗОК за тези продукти над определените целеви средства в ЗБНЗОК за
2021 г.“ остават за сметка на бюджета на НЗОК, т.е. те не подлежат на
възстановяване от нито един правен субект – ПРУ/негов УП, договорен
партньор на НЗОК.
При отмяна на извънредното положение, съответно на извънредната
епидемична обстановка, за остатъчния период от 2021 г. Механизмът
възстановява приложението си спрямо лекарствените продукти, получени
от човешка кръв или човешка плазма – имуноглобулини. В случай, че
извънредното положение, съответно извънредната епидемична обстановка
бъде отменено/а от определена дата през съответно тримесечие на 2021 г.,
НЗОК изчислява дължимите за възстановяване суми за имуноглобулините
за цялото това тримесечие на 2021 г., но на възстановяване подлежат тези
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части от тях, изчислени пропорционално на периода от тримесечието, през
който Механизмът е бил приложим за тях.
§ 2 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО се взема предвид и при извършване на
междинно и годишно компенсиране по смисъла на Механизма, както и при
извършване на годишното изравняване по смисъла на Механизма.
Международните непатентни наименования, към които принадлежат
реимбурсираните от НЗОК лекарствени продукти, получени от човешка
кръв или човешка плазма – имуноглобулини, включени в Приложение № 1
и/или Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, са посочени в
следната таблица:
Лекарствени продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв - имуноглобулини, включени в ПЛС по
чл.262, ал.6, т.1 и 2 и заплащани от НЗОК

Наименов
Притеж ат
АнатомоКоличество на
Меж дународно
ание на
Окончател
ел на
терапевти
Лекарстве
активното
непатентно наименование лекарстве
на
разрешен
чен код
на форма
лекарствено
/INN/
ния
опаковка
ието за
/АТС-код/
вещество
продукт
употреба
J06BA01
Im m unoglobuline, norm al hum
J06BA01
an for extravascular
Im m unoglobuline,
adm . norm al hum an for extravascular adm .
Octapharma
Immunoglobuline, normal human GAMMANO Solution for 165 mg/ml (IP) SPRL,
J06BA01
for extravascular adm.
RM
injection
20 ml
1
Белгия
Octapharma
Immunoglobuline, normal human
Solution for 165 mg/ml (IP) SPRL,
J06BA01
for extravascular adm.
Cutaquig
injection
24 ml
1
Белгия
J06BA02

J06BA02

J06BA02
J06BA02

J06BA02

J06BA02

J06BA02

J06BA02

J06BA02
J06BA02

J06BA02

Im m unoglobulins, norm al hum
J06BA02
an, for Im
intravascular
m unoglobulins,
adm . norm al hum an, for intravascular adm .
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
50 ml
mg
1
Белгия
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
20 ml
mg
1
Белгия
Im m unoglobulins, norm al hum
J06BA02
an, for Im
intravascular
m unoglobulins,
adm . norm al hum an, for intravascular adm .
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
50 ml
mg
1
Белгия
Octapharma
Immunoglobulins, normal human, OCTAGAM Solution for 100 mg/ml (IP) SPRL,
for intravascular adm.
10%
infusion
20 ml
mg
1
Белгия
CSL
Behring
Solution for 100 mg/ml GmbH,
Immunoglobulins, normal human
Privigen
infusion
50 ml
1
Германия
CSL
Behring
Solution for 100 mg/ml GmbH,
Immunoglobulins, normal human
Privigen
infusion
25 ml
1
Германия
CSL
Behring
Solution for 100 mg/ml GmbH,
Immunoglobulins, normal human
Privigen
infusion
100 ml
1
Германия
Im m unoglobulins, norm al hum
J06BA02
an, for Im
intravascular
m unoglobulins,
adm . norm al hum an, for intravascular adm .
БУЛ БИОIMMUNOVE
НЦЗПБ
Immunoglobulins, normal human, NIN-INTACT Solution for
10
ЕООД,
for intravascular adm.
5% IgG
infusion
50 g/l - 5 ml
mg
ampoules
България

Код
НЗО К

ПЛС

JF518
Приложение 1
JF587
Приложение 1

JF520
Приложение 1
JF519
Приложение 1

JH003 Приложение 2

JH001 Приложение 2

JH004 Приложение 2

JH002 Приложение 2

JH006 Приложение 2

JH012 Приложение 2
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II. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, изр. трето от ЗЗО, управителят на НЗОК
следва да обнародва в „Държавен вестник“ настоящото решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Галя Димитрова, Росица Велкова, д-р
Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: С това изчерпахме материалите, внесени за
разглеждане на днешното ни заседание. Благодаря Ви, колеги, за участието.
Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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