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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
30 ЮНИ 2021 ГОДИНА

Днес, 30 юни 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, Теодор Василев, 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: д-р Иван Кокалов,
акад. Христо Григоров,
Заседанието започна в 14.00 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден на всички. Имаме
кворум – 7 човека. Откривам заседанието на Надзорния съвет на
Националната здравноосигурителна каса. Чета Ви дневния ред. На

основание чл. 16, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване днес, 30 юни
2021 г., от 14 часа започва заседанието при следния дневен ред:
1. 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. Утвърждаване на броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за трето
тримесечие на 2021 г. по РЗОК, съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
3. 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“.
4. 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“.
5. Прилагане реда на т. 7.12 - 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“.
6. Предложение за сключване на нов договор за наем, относно възмездно
ползване на недвижим имот административни помещения, собственост на
ФНТС.
7. Разни.
Има ли някой против дневния ред?
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-н Председател, аз предлагам т. 5 да
отпадне от дневния ред. Това са доплащанията до 100% на изпълнителите
на болнична медицинска помощ. Тъй като няма достатъчно обосновка от
районните каси. Имаме само предложения от тях, които са дадени за
разплащане до 100% и затова предлагам да се отложи тази точка.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Предложението е т. 5 от дневния
ред да отпадне заради липса на достатъчно мотиви от районните
здравноосигурителни каси. Който е съгласен да отпадне т. 5 от дневния ред,
моля да гласува. Гласовете са 7 от 7. И сега подлагам на гласуване целия
дневен ред. Който е съгласен с него, моля да гласува. За – 7. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. 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. Утвърждаване на броя на назначаваните специализирани медицински
дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за трето
тримесечие на 2021 г. по РЗОК, съгласно Правилата по чл. 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
3. 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“.
4. 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“.
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5. Предложение за сключване на нов договор за наем, относно възмездно
ползване на недвижим имот административни помещения, собственост на
ФНТС.
6. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По т. 1 от дневния ред вчера имахме
среща в Министерството на финансите и бяха договорени промените в
Методиката, които Ви бяха изпратени. Няма смисъл сега да ги четем
отново. Подписан е съвместен протокол от срещата в Министерството на
финансите от всички участници. Предлагам да се приемат предложенията,
които вчера са съгласувани на срещата и от представителите на лекарския
съюз, и зъболекарския съюз. Особеното е, че договорихме предложените
промени да влязат в сила от 1 юли 2021 г.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Само, ако позволите, да направя изказване по
тази точка. Подкрепям я в този вариант. Смятам, че тук са защитени
интересите на всички разумно. Единственият въпрос, който ми поставят е
във връзка с болничните лаборатории – нова точка 8д.2а. Там по отношение
на този критерий до 100 броя включително 1 човек медицински персонал.
Според тях при болничните лаборатории, в които се работи на 24 часов
режим, 1 човек персонал не е достатъчно, макар и броят на заразените с
ковид да е под 100.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е свързано с броя изследвания
PCR, а не с броя на заразените. Така че мисля, че това е съобразено и ние го
говорихме вчера.
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МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Това не касае болничните лаборатории.
8д е само за извънболнична помощ. За болничните лаборатории те са в
болниците.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Благодаря Ви за уточнението.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По методиката имам едно
допълнение, което моля да обсъдим. В т. 7а.11, тя е нова, описваме реда, по
който се извършва проверката преди отпускане на тези средства на
съответните лечебни заведения. Тук е описано много подробно – мярка,
количество персонал, стойност, единична цена, обща стойност на
фактурата. Тук предлагам да разгледаме следната хипотеза: след извършена
проверка от проверяващия, който гледа всички тези неща дали отговарят,
ако не отговарят какво настъпва? При следваща проверка, след като вече са
платени парите, се установи такова нарушение, не сме описали никъде тези
пари 1000 лв. връщат ли се, възстановяват ли се, какъв е редът. Според мен
е хубаво това да се включи и да се знае, че се проверяват този пакет
документи дали отговарят или не преди плащане, след плащане имаме
съответния ред, по който реагираме, ако е нарушено това. Само искам да
добавим едно изречение за яснота. След тази точка, която Ви прочетох, да
запишем – при констатиране на несъответствие в данните от декларациите,
фактурите и отчетните документи НЗОК извършва проверка в лечебните
заведения преди да се одобри плащането.
Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Те така или иначе проверяват.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние проверяваме всичко и след това
плащаме.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Според мен така ще добие яснота.
И без това се прави. Текстът е ясен. Предлагам да го запишем след 7а.11.,
като последно изречение. Преди 7а.12. Ако искате да Ви го прочета отново?
То и без това касае това, което се прави и в момента, но да е ясно.
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз съм съгласна. Трябва да се знае какви мерки
се вземат. Само да добавя, че пратихме формата на декларации, които
трябва да се попълват.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. Те ще бъдат като приложение
към Методиката.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Искам да обсъдим текста на точка 8д.2а.
Текстът казва, че максималният брой на персонала, който може да се
отчита за заплащане е в зависимост от броя на извършените лабораторни
PCR изследвания и потвърждение на ковид – 19. Така записано означава, че
плащаме само при положителен резултат за ковид, а ако се направи
изследване и то е отрицателно, не го плащаме, което не е правилно.
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

Коректният

текст

е

за

потвърждаване на ковид. Ще го оправим. Не е „и“, а е „за“.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Това означава, че се броят броя на направените
PCR тестове, независимо дали са положителни или отрицателни?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. Ще коригираме текста на т.
8д.2а.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Предлагам да Ви прочета
промяната в т. 7а.11 и след това да я гласуваме. При констатиране на
несъответствия в данните от декларациите, фактурите и отчетните
документи, НЗОК извършва проверка в лечебното заведение, преди да се
одобри плащането. Това е предложението. Който е „за“, моля да гласува.
Имаме седем гласа „за“. Това се приема. И сега подлагам на гласуване
следното решение:
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„На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване
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.“.
Който е „за“ това решение, моля да гласува. Имаме седем гласа „за“.
Решението е прието.
По т. 2 давам думата на проф. Салчев да докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Благодаря Ви. Уважаеми членове на
Надзорния съвет, това е техническо утвърждаване на параметрите на
направленията за медико-диагностични дейности. Няма промяна спрямо
първо и второ тримесечие. Тъй като имаме неизпълнение на заложените
параметри и доплащане за работа при неблагоприятни условия, затова
предлагаме за трето тримесечие да са същите стойности, които сме
разпределили за първо и второ тримесечие в извънболничната помощ.
Нямаме някакви разлики или движения в стойностите. Няма риск за
бюджета.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате ли нещо по темата? Не.
Чета решението по т. 2.
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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 трето тримесечие на 2021 г., по РЗОК.
Който е съгласен с това решение, моля да гласува. Седем гласа „за“.
По т. 2 от дневния ред решението е прието.
По т. 3 от дневния ред давам думата на проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагаме на Надзорния съвет
стойностите, които да утвърди за работа при неблагоприятни условия по
повод на обявената епидемична обстановка на изпълнителите на първична
извънболнична

медицинска

помощ,

специализирана

извънболнична

медицинска помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности.
Общата сума за заплащане е 13 604 961 лв., като за ПИМП сумата е 1 354
043 лв., за СИМП – 3 377 668 лв., за дентална помощ – 7 516 548 лв. и за
медико-диагностичните дейности – 1 356 702 лв. Това е разпределението за
работа при неблагоприятни условия за месец май.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Чета решението по тази точка.
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 юни 2021 г., за работа
при неблагоприятни условия през месец май 2021 г., по реда на т. 6, т. 8 и т.
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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.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Само искам нещо да попитам. Тук е
записано за доплащане през месец юни, а днес сме 30 юни. Няма да успеете
да спазите решението, ако не ги наредите днес тези пари за заплащане. Покоректно е да се запише, че заплащането да се извърши през месец юли, за
да може да изпълните решението.
МАРИЯ ПЕТРОВА: По-прецизно е да се запише юли, защото в
противен случай Надзорният съвет поставя управителя в невъзможност да
изпълни.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре, да заменим „юни“ с „юли“
в решението. Това е предложение, което ще го подложа на гласуване.
Единствената промяна в текста на решението е, че месец юни се заменя с
месец юли за коректност на решението. Подлагам това предложение за
промяна на гласуване. Който е „за“ юни да стане юли, моля да гласува. За –
7. Предложението се приема. И като цяло подлагам на гласуване цялото
решение с направената промяна. Който е „за“, моля да гласува. 7 „за“.
Решението е прието.
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По т. 3 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 юли 2021 г., за работа
при неблагоприятни условия през месец май 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, Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Заповядайте, проф. Салчев, да
докладвате по т. 4 от дневния ред.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е прилагане на реда на
Методиката за болничната медицинска помощ. Общата стойност на
отчетената за заплащане през м. юни 2021 г. за дейност м. май 2021 г. на
всички 378 изпълнители на болнична медицинска помощ възлиза на 173
995 780 лв.
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От всички 378 изпълнители на болнична медицинска помощ,
сключили договор с НЗОК, за дейност м. май 2021 г., 7 изпълнители не са
отчели никаква дейност, 237 изпълнители са отчели дейност, чиято
стойност надвишава 85% от базисната стойност на дейността за 2021 г. и за
тях заплащането е в размера на отчетената стойност на дейността през този
период и тази дейност не надвишава и определените им месечни стойности.
За 141 от изпълнителите на болнична медицинска помощ стойността
на отчетената и одобрена за заплащане за м. май 2021 г. дейност е по-ниска
от 85% от базисната стойност на дейността за 2021 г., като сумите за
заплащане от НЗОК на тези изпълнители на болнична медицинска помощ
за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка по т. 7.5 и т. 7.6. от Методиката, са на обща стойност от 9 407
896 лв., което представлява 5.72% от сумата 164 463 251 лв., изчислена като
85% от базисна стойност за дейността за 2021 г. Както виждате, че на
болничната помощ плащаме само с 2 млн. лв. повече, отколкото на
денталистите.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Тези седем изпълнители, които не са
отчели никаква дейност…..
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да получат нищо.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други коментари по точката?
Няма. Чета предложението за решение.
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 май 2021 г., за заплащане през
месец юли 2021 г., съгласно реда на „Методика за определяне на размера на
11

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.
Това е предложението за решение. Който е „за“, моля да гласува. 7
гласа „за“. Решението е прието.
Преминаваме към следващата точка 6 от проекта на дневен ред,
защото т. 5 отпадна.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам по т. 5 да ми
възложите да изискаме от районните каси допълнителна обосновка за
парите до 100%.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Съгласни сме.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Вписваме го в протокола.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: В какъв срок?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: До следващото заседание трябва да
бъде изпратено.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Записваме, че Надзорният съвет
възлага

на

управителя

на

НЗОК

да

изиска

от

районните

здравноосигурителни каси обосновка за плащанията до 100% в срок от пет
работни дни, считано от 1 юли 2021 г.
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Преминаваме към следващата точка - Предложение за сключване на
нов договор за наем, относно възмездно ползване на недвижим имот
административни помещения, собственост на ФНТС.
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

След

преговори

свалихме

договорната цена на половина. Молбата ми е да се утвърди това решение,
за да можем да сключим пет годишен договор с тях. От Федерацията на
научно-техническите съюзи се съгласиха. Ние намалихме и площта, която
се наема от касата. Оптимизирахме както площта, така и цената. Затова
предлагаме на Надзорния съвет да даде съгласие да сключим договор за пет
години с ФНТС.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Понеже имам друг ангажимент и трябва да
напусна заседанието, моля в протокола по тази точка да се запише, че
гласувам „за“.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Цената за петте години се запазва ли?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Една и съща ще бъде пет години.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Няма клаузи за актуализация?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това гарантира предвидимост.
Имате ли други въпроси? Няма. Предлагам на Вашето внимание следеното
решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие управителя на НЗОК да сключи договор с Федерация на
научно техническите съюзи в България за наемане на недвижим имот с
обща площ 836 кв.м, представляващ целите четвърти, пети и шести етаж с
обща площ от 756 кв.м., помещение на партерен етаж с площ от 60 кв.м.,
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както и гараж (партер – изток) от 20 кв.м., в сградата Дом на науката и
техниката, построена в гр.Сливен, ул. „Цар Самуил“ № 1.
2. Договорът за наем да се сключи за период от 5 години, с месечна наемна
цена за ползване на описания в т. 1 имот в размер на 6 240 (шест хиляди
двеста и четиридесет) лева с включено ДДС.
Само да попитам преди да го подложа на гласуване. Плащанията се
извършват ежемесечно?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ежемесечно.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Няма предплащания?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Месец за месец се пуска фактурата и
плащаме всеки месец.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване това
проекто-решение. Който е „за“, моля да гласува. 6 гласа „за“, плюс гласа на
г-жа Петрова. Имаме 7 гласа „за“. Решението се приема.
Продължаваме с т. Разни.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В т. Разни е внесен материал за
необходимост

от

увеличаване

обема

на

медицински

изделия

по

Спецификацията, утвърдена от Надзорния съвет, за група 4.3 Стент/Балони,
излъчващи лекарство с 200 броя; група 4.9.1 Стент/Стент графт за
аорта/стент графт за коремна аорта/бифуркационен с 12 броя и за група 7.3
Кохлеарна имплантна система /КИС – Речеви процесор с 11 броя. Всичко е
описано в докладната записка. Медицинските изделия се заплащат след
като бъдат вложени. Ако не се вложат, няма да бъдат платени. Затова
предлагам да разрешите да сключим анекс с доставчиците.
Другото, за което искам да информирам Надзорния съвет е, че по
новите изисквания за сключване на договорите изтеглихме всички срокове
с три месеца напред. До днес се подаваха документите. До септември ще
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подготвим тръжната процедура и от януари месец, както предложи г-жа
Лорер, влизаме в бюджетна година януари – януари за медицинските
изделия, а не юли – юли. И няма да се нуждаем от тези допълнителни
анекси.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това, че ще се влезе в бюджетния период е
много хубаво. Само една молба имам в началото на докладната да сложите
една таблица, която посочва общата сума, за да е ясно.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, имате решението пред
Вас.
АДВ. ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Това са обичайни неща.
Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

Подлагам

на

гласуване

решението. Който е съгласен, моля да гласува. Имаме 6 гласа „за“.
Решението е прието.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Увеличава определения по Спецификацията обем на група 4.3
Стент/Балони, излъчващи лекарство, за медицинското изделие с търговско
наименование Ivascular Essential, НЗОК код B04043000000026 с 200 броя.
ІІ. Увеличава определения по Спецификацията обем на група 4.9.1
Стент/Стент графт за аорта/стент графт за коремна аорта/бифуркационен,
както следва:
– за медицинско изделие с търговско наименование Ankura™ Cuff, НЗОК
код B04049010000028 – с 12 броя;
ІІІ. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
7.3 Кохлеарна имплантна система /КИС – Речеви процесор, както следва:
– за медицинско изделие с търговско наименование Sound Processor
CP910/920/Kanso, НЗОК код S07073000000006 – с 11 броя.
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ІV. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнителни споразумения
с:
1. „Булмар МЛ“ ООД по договор № РД-14МИ-22/26.06.2020 г. за
завишаване обема на медицинското изделие Ivascular Essential, НЗОК код
B04043000000026 с 200 броя.
2. „Вега Медикал“ ЕООД по договор № РД-14МИ-4/26.06.2020 г. за
завишаване обема на медицинското изделие Ankura™ Cuff, НЗОК код
B04049010000028 с 12 броя.
3. ЕТ „МЕБОС – МЕРИ БОСЕВА“ по договор № РД-14МИ-47/30.06.2020 г.
за

завишаване

обема

на

медицинското

изделие

Sound

Processor

CP910/920/Kanso, НЗОК код S07073000000006 с 11 броя.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, Теодор Василев, адв. Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Поради изчерпване на дневния
ред закривам днешното заседание на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса. Благодаря Ви, колеги.

Заседанието приключи в 14.45 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ
Изготвил:
Д. Беличева
16

