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

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

Днес, 31 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, Мария Петрова, адв.
Пламен Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Теодор Василев, акад.
Христо Григоров.
Заседанието започна в 16.10 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Откривам
заседанието на Надзорния съвет. Дневният ред е предвиден от две точки.
Първа точка е 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 втора точка – Разни. В
точка Разни е разглеждане 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“.
Тук от г-жа Лорер имаме една молба, която звучи така: „На основание чл. 9
от правилника за устройство и дейността на НЗОК, моля, разглеждането на
промяна на срока на действие на методиката да се разгледа едновременно с
промяна на самите текстове по прилагането на методиката и в тази връзка,
моля, да се отложи за следващото заседание на Надзорния съвет, което да
се случи в рамките на следващата седмица“. В тази връзка са дадени и
предложения за промяна в Методиката. Това го казах за коректност, но
после ще го коментираме в т. Разни - промените на Методиката.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване стойността до която НЗОК заплаща за всяка група
медицински изделия считано от 01 юли 2021 г. прилагани в
извънболничната и болничната медицинска помощ.
2. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка давам думата на
управителя на НЗОК, проф. д-р Петко Салчев.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с това, че отложихме
точката от миналия път Ви изпратихме доста материали, тъй като този
материал, който трябва да утвърди в момента Надзорният съвет е
стойностите, до които касата ще заплаща за определените медицински
изделия. За да се стигне до този процес на заплащане това е 6 месечен труд
на дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни“, където според нормативната уредба предварително беше направена
спецификацията, която Ви е изпратена и която е утвърдена с решение на
Надзорния съвет от 8 октомври 2020 г. В спецификацията предварително са
разпределени индикативните стойности и нашите прогнози за пациентите,
както и индикативните стойности, до които ще плащаме. В документите са
показани и фирмите, които са участвали до момента в предоставянето на
медицинските изделия. След това се открива процедурата по договарянето.
Има някои, които са отхвърлени от по-нататъшно участие, защото не могат
да представят необходимите документи и не отговарят на условията. По
време на договарянето с фирмите присъстваха и представители на ИАЛ,
които потвърждаваха техните верификации, както и представители на
Министерството

на

здравеопазването

с

цел

прозрачност.

След

разглеждането на документите, които бяха представени (това е протокол от
26.02.2021 г.) има второ заседание на комисията, на което са договорени
съответните цени с фирмите. Протоколът в цялост Ви е представен. И на
базата на всички тези договорени стойности и цени е представена
спецификацията, която трябва да бъде утвърдена от Надзорния съвет за
стойността, до която ще заплащаме. А след като се утвърди стойността, до
която ще заплащаме, ще започне договарянето със съответните фирми до
какви количества ще се заплащат. Ние не можем да прогнозираме
предварително броя на пациентите. Затова, ако си спомняте, миналия път
гласувахте да се сключи анекс към договора с фирмите, които имат
завишение в това, което сме им предвидили, като брой пациенти. Това
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завишение, тези анекси се сключват когато фирмата получи от нас писмо,
че приближи 85% от прогнозния обем по договора и тогава се пуска
съответното писмо, за да можем да осигурим необходимия обем на
медицинските изделия. Плащането на всички тези изделия се извършва
след съответната проверка, когато се представят от лечебните заведения за
заплащане или след спецификацията от аптеките, когато са отпуснати от
аптека - за медицинските изделия в извънболничната помощ. Тази година
има предложени няколко нови изделия. Информацията Ви е изпратена.
Една нова група е добавена, това са тъй наречените ушиватели, които са по
предложение на дружеството по хирургия. Условието за прилагане на тези
ушиватели е при диагноза раково заболяване, а не изобщо в общата
хирургия. И са определени в спецификацията под код МКБ „С“. Там са
четири вида и максималната стойност, която касата ще заплаща е 1 200 лв.
на случай, независимо дали е сложен съшивател с няколко пълнителя или с
един пълнител. Другите нови групи медицински изделия са, както следва:
Система за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм и модул за
телемедицина, която ще се заплаща от НЗОК на стойност от 5 200 лв.;
Иновативни транскатетърни клапни протези за аортна позиция с
антифосфолипидно покритие - балонразгъващи се – 35 000 лв.; Балон
катетър с поддържаща нитинолова структура на балона, за атравматична
перкутанна

транслуминална

ангиопластика

на

периферни

съдове,

посредством контролирана дилатация - НЗОК ще заплаща за 50 случая по 2
000 лв. с прогнозна обща стойност за 1 годишен период от 100 000 лв.;
Система за физиологично стимулиране на снопа на Хис - състояща се от 4
френчов електрод, с фиксиран хеликс и въвеждаща система – НЗОК ще
заплаща за 50 пациента по 3 600 лв. или общо за едногодишен период са
предвидени средства в размер на 180 хил. лв.; Антибактериални системи за
стабилизация на имплантируеми устройства и предпазване от инфекции –
НЗОК ще заплаща за 30 случая по 3 000 лв. или за едногодишен период са
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предвидени средства в размер на 90 хил. лв.; Интермитентни катетри –
НЗОК ще заплаща на случай 72 лв. месечно.
За някои от позициите по спецификацията при договарянето са
постигнати по-ниски цени, отколкото са действащите към момента. За
някои групи медицински изделия не са представени документи за участие и
поради тази причина НЗОК няма да ги заплаща.
Разчетите по спецификацията са направени така, че необходимите
средства да са в рамките на заложените по Закона за бюджета на НЗОК.
Това е накратко, което ние сме Ви предоставили, като информация.
Ако имате допълнителни въпроси или искате допълнителна информация,
ще Ви я предоставим.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Виждам, че Вие сте направили ръста на
действителните стойности за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Аз не
виждам, обаче спрямо бюджета какво е било бюджетирано и какво реално
се е случило.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: През 2019 г. нямаме надвишение
спрямо 2018 г., а 2020 г. имаме и недостигане на стойностите. По Закон са
определени средства за медицински изделия в размер на 110 млн. лв., а са
изразходвани 89.5 млн. лв.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Следващото е, че не са показани стойности за
2021 г. какво очакваме.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В спецификацията има бройки и
цени.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Когато е обявена процедурата на
договаряне Надзорният съвет утвърждава спецификация.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Спецификацията обхваща период от
01.07.2021 г. до 01.07.2022 г., а не е бюджетна година.
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Защо така е тръгнало? Така много трудно се
проследяват нещата.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз го поставих този въпрос още
миналата година. Но трудно е да се прекратят договорите по средата на
годината.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Цялата процедура докато се задвижи
тя не може да стане на 1 януари.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ако сега я задвижим за следващата година, за да
си върви бюджетна година?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако вземе Надзорът такова решение,
аз трябва да пускам анекси до края на годината по старата спецификация.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Това не е възможно.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: В нормативната уредба е разписано, че в
срок до 20 август се утвърждава спецификацията за следващата. Но
процедурата е много тежка, много тромава.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние можем август месец да
утвърдим спецификацията, да стартираме процедурата и да сключим
договорите до края на следващата година. Това с изрично решение може да
бъде направено.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Искам да напомня, че бюджетът се гласува
от парламента и ние го съблюдаваме и не го нарушаваме. Имаме
регламенти. Аз представлявам осигурените лица и няма да позволя
пациентите да нямат достъп до необходимите медикаменти, да нямат
медицински изделия и т.н., в рамките на бюджета. Може ли да преминем
към взимане на решение? Предложете решение и да гласуваме.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате ли други изказвания?
Няма. Изчерпахме дебатите по същество. Минаваме към взимане на
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решение. Проектът на решение е пред Вас. Който е съгласен с него, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава стойността до която НЗОК заплаща за всяка група
медицински изделия, считано от 01 юли 2021 г., посочена в Приложение №
1 Раздел А – стойност, до която НЗОК заплаща за медицински изделия,
прилагани в извънболничната медицинска помощ и Раздел Б – стойност, до
която НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира дейностите по чл. 33, ал.
3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до която те се заплащат, както и съставянето на
Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията
на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК
заплаща за всяка група и Списък с медицински изделия,

които НЗОК

заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до
която НЗОК заплаща за всяка група, изготвени по реда на Наредба № 10 от
2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК
на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на
превишените

средства

при

прилагане

на

механизъм,

гарантиращ

предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
3. Списъците по т. 2 влизат в сила от 01 юли 2021 година.
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Неразделна част от настоящото решение са Приложение № 1 Раздел
А – стойност, до която НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в
извънболничната медицинска помощ и Раздел Б – стойност, до която НЗОК
заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска
помощ.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 2 от дневния
ред - 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“.
Имате пред Вас решението. Промените в Методиката са следните: В
частта „специални условия по видове медицинска помощ Първична
извънболнична медицинска помощ“ се правят следните изменения: В точка
6б датата „31.05.2021 г.“ се заменя с „31.07.2021 г.“. В частта
„Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) и медикодиагностични дейности (МДД)“ се правят следните изменения: В точка 8б
датата „31.05.2021 г.“ се заменя с „31.07.2021 г.“.
Давам думата на управителя на НЗОК.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Промяната се налага, тъй като с
Решение № 426 от 26 май 2021 г. на Министерския съвет е удължен срокът
на извънредната епидемична обстановка на територията на Република
България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и
съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на
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гражданите, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. Ние трябва да се
съобразим по Методиката с това удължаване на срока, за да можем да
извършваме съответните плащания.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Министърът на здравеопазването е
инициатор и с тази дата се удължава срокът на НУРовете, тъй че няма
какво да дебатираме. Аз съм съгласен с това.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Тук гласуваме срока. Другите
промени остават за по-нататък.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По предишното решение на Надзора
очакваме съгласувателната процедура от Българския лекарски съюз и след
това ще изпратим документите за съгласуване и от Българския
зъболекарски съюз.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен да приемем
представения ни проект на решение с промяната в Методиката за
удължаване на срока по т. 6б и т. 8б, моля да гласува. Против? Въздържали
се? Няма. Решението е прието.
По т. 2 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.
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ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Дневният ред се изчерпва с това
решение. Ако членовете на Надзорния съвет имат нещо да предложат, сега
е моментът. Не виждам желаещи. Благодаря Ви за участието. Закривам
заседанието.

Заседанието приключи в 17.05 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

Изготвил:
Д. Беличева
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