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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
25 МАЙ 2021 ГОДИНА

Днес, 25 май 2021 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ №
1, ет. 4 се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: д-р Александър Златанов, Виолета Лорер,
Мария Беломорова, Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев,
Мария Петрова, акад. Христо Григоров, адв. Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Заседанието започна в 16.00 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Надявам се да
работим ползотворно през следващите няколко месеца.
Вие сте се запознали с проекта на дневен ред. Аз искам да Ви
предложа да отложим по възможност две точки – т. 5 и т. 6. Това са т. 5 Утвърждаване стойността до която НЗОК заплаща за всяка група
медицински

изделия

считано

от

01

юли

2021

г.

прилагани

в

извънболничната и болничната медицинска помощ и т. 6 - Утвърждаване на
актуализирани Изисквания за заболявания с експертиза по чл. 78, т. 2 от
ЗЗО.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само за пета точка, ако ми
позволите. До края на месеца трябва да утвърдим стойността на
медицинските изделия по закон. Иначе не можем да стартираме търговете.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Процедурата е изключително
обемиста и тежка, и ние не сме готови на този етап да я коментираме. Нека
да имаме малко повече време и ще направим ново заседание.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Може ли да помоля за медицинските изделия
повече информация, защото там има сложена само една цена на бройка.
Може би Вие сте по-запознати. Но ако може да ми изпратите за миналата
година референтна стойност, бройки, които са нови, които са стари.
Пратете допълнителна информация, моля.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Направо ще Ви изпратим
миналогодишната спецификация. Специално за медицинските изделия има
две групи – такива, които плащаме централизирано, а другите ги плащаме
през болниците, когато ги заявят. За централизираното няма никакъв
проблем. Но ще Ви помоля следващата седмица да направим една среща
специално за т. 5 и т. 6.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Може още в понеделник.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз ще изпратя предложението и
данните.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: За т. 6 по същия начин.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За тях няма никакъв проблем. Тях
можем да ги гледаме и по-нататък. Специално за изискванията мога да Ви
кажа, че не ги правим в касата, а се правят от експертните съвети.
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По останалите точки да кажа. Първа точка е информативна за
бюджета. Нарочно изпратихме към 30 април данните, за да можете да се
запознаете какво е движението. Притеснителното е в две направления –
лекарствата и денталната помощ.
При лекарствата очакваното преизпълнение, ако се екстраполира в
бъдеще, ще бъде с 20% повече и няма да бъде компенсирано по Механизма,
тъй като в момента от Механизма е извадена една група лекарства, с
последното решение на Народното събрание, беше променена голяма част
от Механизма, имаме няколко съдебни дела във връзка с механизма в
момента, не желаят да си плащат средствата. Така че там е малко посложно. За лекарствата, ако искате, можем да направим отделен Надзорен
съвет да говорим.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен да отложим т. 5
и т. 6 от проекта на дневен ред за разглеждане на следващо заседание, моля
да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Приема се.
Който е съгласен да приемем така предложения дневен ред с
направените промени, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Благодаря Ви.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за текущо изпълнение към 30.04.2021 г. на бюджета на
НЗОК.
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
3

помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка“ за м. март 2021 г.
4. Проект на Методика за изменение и 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“.
5. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо
Григоров, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Първа точка.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Какво е обяснението за денталната помощ, че
надвишава бюджета?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента, на тримесечието се
надвишава бюджетът. Обяснението е следното, че декември месец се
вдигнаха цените на услугите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Има в годините една цикличност.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Според НРД септември месец можем
да коригираме цените.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В началото на годините разходите вървят
нагоре. Някъде до средата на годината е така и после тръгва надолу.
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Може ли да помоля да дадете една колонка за
2020 г. бюджет за всичко за цялата година и за тази година до месец април
отделно.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: В тази връзка Ви предлагам да
имаме малко време и да проведем Надзорен съвет някъде юни месец
предвид нарастващия темп на разходите за лекарствени продукти.
Управителят да представи информация за прилагането на Механизма,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45 от
Закона за здравното осигуряване и по-конкретно да представи информация
за събраните отстъпки.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Очаквам следващия месец точно за
това нещо да влезе Сметна палата да проверява по решение на парламента.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По отношение на издръжката на
административните дейности искам да видим дали има механизъм да ги
намалим.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Дайте ни разбивка какво е движението в
административните разходи и сравнение с предходната година.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще Ви предоставя всички
дългосрочни договори, които са сключени преди мен и по които
извършваме плащания.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка въпроси?
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Само да уточним моите искания. 2020 г. –
цялата година, 2021 г. – актуална към месеца, който гледаме от тази година,
за да имаме някаква сравнимост. За лекарствата информация как върви
събирането на отстъпки, колко са договорени.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще направим тези справки и ще Ви
ги изпратим.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: За следващия Надзорен съвет бих
помолил да получим информация за темпа на нарастване на средствата,
които се осигуряват чрез трансфер от Министерството на здравеопазването,
за финансиране лечението на българските граждани по реда на Наредба №
2, за да можем да информираме министъра на здравеопазването.
Прекратявам дебата по т. 1. Приемаме информацията за изпълнението
на бюджета на НЗОК към 30 април 2021 г. за сведение.
Минаваме към точка 2.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това са парите, които до 85%
доплащаме в извънболничната помощ. Представили сме справката по
отделните направления – ПИМП, СИМП, МДД, дентална помощ – брой
сключени договори, брой лечебни заведения и сумите, които превеждаме
на районните каси, за да се разплатят. Общата сума за доплащане в
извънболничната помощ е в размер на 10 238 336 лв. Основно средствата
отиват за дентална помощ – 6 646 947 лв. Най-малко средства доплащаме за
медико-диагностична дейност – 390 012 лв. Това са средствата по
Методиката, които до момента трябва да бъдат разпределени от Надзорния
съвет. Ние разпределяме на районните каси, а те разпределят на
съответните изпълнители. Когато си увеличават дейността, намаляват
доплащанията.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По тази точка имаме две решения
- едното е за извънболнична медицинска и дентална помощ, а другото е за
болнична медицинска помощ.
Който е съгласен да приемем предложените решения по т. 2 от
дневния ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря
Ви.
По т. 2 от дневния ред
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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 май 2021 г. за работа
при неблагоприятни условия през месец април 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 медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка“, съгласно чл. 187а, чл. 201а и чл. 205а от
Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и
съгласно чл. 122а от Националния рамков договор за денталните дейности
за 2020 – 2022 г.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо
Григоров, 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 април 2021 г., за заплащане през
месец май 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
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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 – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо
Григоров, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следващата
точка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е - 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. март 2021 г.
Това е доплащане над 85% до 100% по предложение на съответните
районни здравноосигурителни каси.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Тук говорихме да има становище от директора
на РЗОК.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те правят проверка на разходите, на
приходите по Методиката и казват – да, имат право. Нищо повече. Не могат
нищо да направят. Материалът е обемист, но ако искате ще Ви го изпратя.
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По Методиката има изискване да представят разходи за персонал, разходи
за други дейности и т.н. Всичко се анализира. Някои от болниците са
искали повече от 100%, но, както виждате, има една разлика и ние казваме
колко трябва да се доплати, защото надвишават така наречените месечни
стойности, определени от Надзорния съвет януари месец. Затова казваме до
100%, което значи месечната стойност.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имаме предложено решение.
Който е съгласен с него, 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. март 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 – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо
Григоров, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следващата
точка 4 от дневния ред.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е предложение за промяна на
Методиката. Едното предложение е в т. 6б и т. 8б датата 30 април да се
замени с 31 май 2021 г. Това е свързано с епидемичната обстановка, за да
можем да извършим тези плащания. Другите предложения за промяна в
Методиката са свързани с промяна в специалните условия за първична
извънболнична

медицинска

помощ,

специализирана

извънболнична

медицинска помощ, болнична медицинска помощ и дентална помощ. За
периода от дейност м. май 2021 г. конкретният размер на сумата за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка
за даден месец за всеки изпълнител се определя в размер на 10% от
стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2021 г., но не
повече от 85% от базисната стойност на дейността за 2021 г. Отчетената
стойност за дейност за съответния месец, която е над 85% от базисната
стойност за 2021 г. се заплаща в пълен размер, в рамките на утвърдените
месечни стойности по бюджета на НЗОК. Това се отнася за всички видове
помощ.
Другият нов момент е „Изпълнителите на първична медицинска
помощ, които отказват да поставят препоръчителни ваксини срещу COVID19 при изявено желание от ЗОЛ, включени в пациентската им листа, нямат
право на заплащане на сумите по т. 6а“ или тези 1000 лв.
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Третото съществено предложение е да отпаднат точки 7.12., 7.13.,
7.14. и 7.15 в сила за дейността на изпълнителите от 01 май 2021 г. Тези, до
100% доплащанията, по предложение на районните каси.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А какво е изменението в т. 7а.4?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това са същите неща, но е добавен
текстът - персонал, който задължително е извършвал пряко дейностите по
наблюдение, диагностика и лечение на пациенти, представляващи
потвърден случай на COVID-19.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Как контролираме разпределението на парите?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние не можем да контролираме и в
нашата методика е записано, че тези пари се разпределят на лечебните
заведения и те спазват Наредбата за структурата и организацията на
работната заплата. Там, където имаме съмнения, изпращаме на НАП и ГИТ
да проверяват. Средствата се заявяват при нас по списък. Правят се
проверки да няма дублиране.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: За т. 6г искам да попитам. Трябва да има
сигнал от здравноосигурено лице, че му е отказана ваксинация?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. В момента, в който имаме
сигнал, отиваме на проверка, прави се анкета и му се отказва плащането.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, който е съгласен да
приемем измененията и допълненията 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 и 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 и Председателя на
Управителния съвет на БЗС Методиката по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия в
изпълнение на т. 1 от настоящото решение.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо
Григоров, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. Разни. Имате
думата, проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първият материал от т. Разни е
свързан с допълнително увеличение на обема на медицинските изделия.
Колегите, които до сега са били в Надзора знаят, че ние сме сключили
договор с фирмите - доставчик на медицински изделия за определена
бройка и ги предупреждаваме когато се наближи тази бройка или се
надхвърли, и трябва да се сключи анекс. Това са няколко търговци на едро,
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с които са превишени определените в договора бройки медицински изделия
и трябва да се сключи анекс, за да бъдат заплатени. При приемането на
новите условия с новата спецификация тези анекси ще престанат. Ще се
сключат нови договори. Ние ще сключим анекс за тези медицински
изделия, но няма да ги платим, ако не са вложени. Само в момента, в който
се вложат, ще бъдат платени. Единственото условие да се плати е да бъде
вложено. Ние ги следим много внимателно. Правят се проверки и тогава се
плаща.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Принципно това трябва да го приемем.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, който е съгласен да се
увеличат бройките медицински изделия, съгласно представения проект на
решение, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Двама.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група 4.3
Стент/Балони,

излъчващи

лекарство,

като

се

завишават

следните

медицински изделия:
- Sterile paclitaxel coated balloon catheter-Elutax, с НЗОК код
B04043000000041 – със 150 броя допълнителни медицински изделия.
- IN. PACT Admiral Paclitaxel-eluting PTA Balloon, с НЗОК код
B04043000000011 – с 14 броя допълнителни медицински изделия.
- In. Pact Pacific Paclitaxel-eluting PTA Balloon, с НЗОК код
B04043000000012 - с 6 броя допълнителни медицински изделия.
- Restore DEB Paclitaxel-Releasing PTCA Catheter, с НЗОК код
B04043000000009 - с 300 броя допълнителни медицински изделия.
- Ranger SL OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter, с НЗОК код
B04043000000018 – с 50 броя допълнителни медицински изделия.
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- Sequent Please OTW, с НЗОК код B04043000000021 – със 100 броя
допълнителни медицински изделия.
- Ivascular Luminor 18, с НЗОК код B04043000000036 – с 250 броя
допълнителни медицински изделия.
2. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.9.1.

Стент/Стент

графт

за

аорта/стент

графт

за

коремна

аорта/бифуркационен, като се завишават следните медицински изделия:
-

Endurant

ll

Bifurcation

Stent

Graft

system,

с

НЗОК

код

B04049010000017 – с 5 броя допълнителни медицински изделия.
- Endurant II limbsi Stent Graft System, с НЗОК код B04049010000018 –
с 22 броя допълнителни медицински изделия.
- Endurant lls Bifurcation, с НЗОК код B04049010000022 – с 5 броя
допълнителни медицински изделия.
- Endurant II Iliac Extension Stent Graft system, с НЗОК код
B04049010000029 – с 10 броя допълнителни медицински изделия.
- Endurant II Stent Graft System Aorto-Uni-Iliac, с НЗОК код
B04049010000023 – с 2 броя допълнителни медицински изделия.
-

Endurant

ll

Bifurcation

Stent

Graft

system,

с

НЗОК

код

B04049010000017 – с 8 броя допълнителни медицински изделия.
3. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група 7.1
Кохлеарна имплантна система /КИС/, като се завишава следното
медицинско изделие:
- Nucleos CI51275224 Sound Processor CP910/920/Kanso, с НЗОК код
S07071000000017 – с 9 броя допълнителни медицински изделия.
4. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
18.2.2 Импланти за невростимулация/Системи за дълбока мозъчна
стимулация

(ДМС)

при

пациенти

с

Болест

на

Паркинсон

и
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дистонии/Системa, включващa пулсов генератор със зареждаща се батерия,
зарядно,

пациентски

програматор,

интрацеребрални

електроди

и

удължаващи кабели за връзка на интрацеребралните кабели с пулсовия
генератор, като се завишава следното медицинско изделие:
- VERCISE Gevia Deep Brain Stimulation System, Vercise Charging
System (Charging accessories included), Vercise™ Remote Control 3 Kit,
Vercise DBS Directional Lead Kit, 55cm 8 Contact Extension Kit, с НЗОК код
N18200020000002 – с 3 броя допълнителни медицински изделия.
5. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнителни споразумения
по договор № РД-14МИ-6/26.06.2020 г. с „Вега Медикал“ ЕООД, по
договор № РД-14МИ-48/30.06.2020 г. с „РСР“ ЕООД, по договор № РД14МИ-1/26.06.2020 г. с „Б. Браун Медикал“ ЕООД, по договор № РД14МИ-28/26.06.2020 г. с „Новимед Кардио“ ЕООД, по договор № РД14МИ-47/30.06.2020 г. с ЕТ „МЕБОС – МЕРИ БОСЕВА“, по договор № РД14МИ-33/29.06.2020 г. с „Маримпекс 7“ ЕООД и по договор № РД-14МИ51/03.07.2020 г. с „Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД за завишаване с броя
допълнителни медицински изделия, посочени в т. 1 – 4, на количествата по
договорите.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо Григоров, адв. Пламен
Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Виолета Лорер, Румен Спецов.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към последната
точка за днес – отчетът за командировка на управителя.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като аз по Закон трябва да
представя отчет пред Надзорния съвет за извършените командировки, за да
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ми бъдат платени разходите. За пръв път, откакто съм избран за управител
на НЗОК, ползвам командировка.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, всички сте видели отчета
за извършените командировки на управителя. Който е съгласен да го
приемем, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава отчета на управителя на НЗОК за изразходваните
средства при командироване в страната за периода 16.05.2021 – 18.05.2021
година.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, акад. Христо
Григоров, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако нямате други въпроси,
обявявам за приключено днешното заседание на Надзорния съвет.
Заседанието приключи в 17.40 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ
Изготвил:
Д. Беличева
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