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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
26 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

Днес, 26 юли 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.
Христина Николова.
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 15.05 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Откривам
заседанието. Чета предложения дневен ред:
1. 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“.
2. 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“ за
дейност м. април 2021 г. и м. май 2021 г.
3. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за диагнози, включени в
Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква
експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно
Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.
4. Утвърждаване и заплащане на установените след проверка стойности на
извършена, но незаплатена дейност на лечебни заведения за болнична
медицинска помощ за 2016 г.
5. Разни.
Искам да Ви предложа да включим като извънредна т. 1 от току що
прочетения дневен ред допълнителна точка, а именно Проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 г., която е изпратена на всички.
Това ми е предложението и който е съгласен с така предложения
дневен ред, моля да гласува. Всички са „за“. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на Закон изменение и допълнение на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2021 година.
2. Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите,
заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална
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помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка“.
3. 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“ за
дейност м. април 2021 г. и м. май 2021 г.
4. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за диагнози, включени в
Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква
експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно
Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.
5. Утвърждаване и заплащане на установените след проверка стойности на
извършена, но незаплатена дейност на лечебни заведения за болнична
медицинска помощ за 2016 г.
6. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка давам думата на
проф. Салчев да представи проектозакона.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз изпратих проекта на всички
членове на Надзорния съвет. Единственото изменение е, че 3 млн. лв. от
издръжката, които са по § 1, предлагаме да бъдат преместени в
здравноосигурителните плащания, които са на един ред 1.1.3.9 - 120 465,0
хил. лв. Във връзка с ваксинациите предлагаме в § 1 от Преходните и
заключителните разпоредби да се създаде нова ал. 5 със следното
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съдържание: „Средствата по ред 1.1.3.9. се разпределят и заплащат по
решение на Надзорния съвет на НЗОК, като в тях се включват средствата за
поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица в
размер до 14 000 хил.лв., след сключване на договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за
2020 – 2022 г.“. И старата точка 2 да остане. А във връзка с трите милиона,
които предлагам да отпаднат от персонала, предлагам да се приеме един
нов § 12, който да урегулира процеса с много ясно до края на годината
разпределение, а именно: „Националната здравноосигурителна каса
заплаща

стойността

на

помощните

средства,

приспособленията,

съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания до
31.12.2021 г., при досегашните условия и ред до размерите, определени към
31.12.2019 г.“ и второ „НЗОК заплаща до 31.12.2021 г. средствата за
предоставените

на

хората

с

увреждания

помощни

средства,

приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт
при досегашните условия и ред“, защото иначе се налага промяна на
законодателството в много параграфи, а това всичко ще успокои донякъде
системата докато не се вземе решение какво ще се случи с помощните
средства след 1 януари 2021 г. Това е, което мога да докладвам.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря, проф. Салчев. Имате
думата за изказвания и предложения.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз исках само да попитам, в резерва е влязла
една нова точка 1.1.3.8. – 20 млн. лв., която е влязла като отделен момент.
Аз виждам, че сумата е същата, но не е била към този чл. 8, ал. 2 за здравни
грижи, който разбирам, че е нещо за медицински сестри. А сега изрично го
слагаме там, като в резерва от 154 млн. лв. 20 млн. лв. ги слагаме на
отделен ред, което означава, че не могат да се харчат за друго. Нали така?
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От резерва могат да се харчат за
здравноосигурителни плащания по решение на Надзора, като ние от тях в
момента заделяме само 2.5 млн. лв.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: 1.1.3.8. преди го е нямало в бюджета. Сега
виждам, че го има. Може би има някаква причина.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаше ги преди това на друг ред,
защото имаше предварително разпределение на резерва.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: В бюджета на годината го нямаше в началото.
Има я сумата, но не на отделен ред.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Сумата я имаше в заключителните
разпоредби, че при увеличаване на средствата тези средства ще бъдат
заделени за сестрите и затова ги вкарваме. Но тук изрично казваме, че за
тях ще бъдат 2.5 млн. лв.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Добре, аз съм ок тогава.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Колегите, които разработват
бюджета казаха, че просто трябва да влезе, за да можем тези 2.5 млн. лв. да
ги изтеглим, да не бъдат в заключителните разпоредби. Бюджетно ми го
обясниха и затова така сме го направили. Само тези 2.5 млн. лв. ги
заделяме, ако тръгне наредбата за майчино и детско здравеопазване.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ок.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси, изказвания? Ако
няма, предлагам на гласуване така предложения проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. с така
направените изменения, предложени от проф. Салчев. Който е „за“, моля да
гласува.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм въздържал се.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каза за 2021 г. се приема с шест гласа „за“ и един „въздържал се“.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-81/22.07.2021 г.
2. Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Законa за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година след
становище на министъра на здравеопазването.
3. Възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса, на
основание чл. 19, ал. 7, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, да внесе
чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрения по т.
1 проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2021 година.
ЗА – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 2 от дневния
ред - 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“.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с прилагането на реда на
Методиката предлагаме разпределение до 85% на ПИМП – 862 260 лв.,
СИМП – 1 283 333 лв., МДД – 885 928 лв. и за дентална помощ – 5 381 071
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лв. или общо за извънболничната помощ разпределяме 8 412 592 лв. Като
се надявам да сте получили справката за средна стойност на средствата за
неблагоприятни условия на работа по повод на обявена епидемична
обстановка за дейност м. юни 2021 г., както помоли г-жа Лорер миналия
път.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз благодаря за тази средна стойност. Там има
наистина интересни неща, вижда се колко са различни средните стойности,
варират доста. Може би не е зле да се направят анализи за тези сериозни
вариации, поне най-ниската и най-високата. Като цяло ние, Министерство
на финансите, сме съгласни с това. Само държа да отбележа, че всички
имат намаление с изключение на денталната помощ. Продължава да е на
същата стойност, както в най-сериозните ковид месеци. Може би това
трябва да се разгледа.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще проведа разговори. Във връзка с
това искам да Ви уведомя, че днес изпратихме на Българския лекарски
съюз, утре ще изпратим на Българския зъболекарски съюз данните
поименно за всички изпълнители на ПИМП и СИМП какви средства са
получили в последните шест месеца. Ако искате и на Вас мога да Ви
предоставя информацията.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ако може.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще ги изпратим.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси, разисквания? Не
виждам. Тогава чета решението по тази точка.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК,
стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ,
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специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична
дейност и дентална помощ за заплащане през месец юли 2021 г., за работа
при неблагоприятни условия през месец юни 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.
Това е решението. Който е „за“ така предложеното решение, моля да
гласува.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм въздържал се.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Шест „за“, един „въздържал се“.
Решението е прието.
Давам думата на проф. Салчев за докладване на следващия материал
по тази точка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е прилагане реда на
Методиката до 85% за лечебните заведения за болнична медицинска
помощ. Вие сте получили доклада. От всички 378 изпълнители на болнична
медицинска помощ за месец юни 6 изпълнители не са отчели дейност, 309
изпълнители са отчели дейност, чиято стойност надвишава 85%. За тях
заплащаме размера на отчетената дейност. На 63 от изпълнителите на
болнична медицинска помощ дейността е по-ниска от 85% или предлагаме
обща стойност за доплащане 3 013 696 лв., което представлява 1.83% от
сумата 164 463 251 лв., изчислена като 85% от базисната стойност на
дейността за 2021 г. Като разпределението по болници го виждате. Това
показва, че болничната помощ вече е започнала да изпълнява дейността си.
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Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

Благодаря.

Въпроси,

предложения имате ли?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да го гласуваме предлагам.
Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

Подлагам

на

гласуване

предложения проект на решение. Който е „за“, моля да гласува. Седем.
Решението се приема.
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 юни 2021 г., за заплащане през
месец юли 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 – д-р Александър Златанов, Виолета Лорер, Мария Беломорова, Румен
Спецов, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Проф. Салчев, имате думата по
следващата точка - 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“ за дейност м. април 2021 г. и м. май 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По т. 7.12 – 7.15 от Методиката за
дейност м. април по предложение на районните каси след проверка, тъй
като бяхме отложили за проверка тази дейност, постъпиха предложения от
директорите на РЗОК Варна, Велико Търново, Враца, Кюстендил, Плевен,
Разград, Сливен, София-град и Ямбол, които са обобщени в представената
Ви таблица. Като исканията за плащане над 85% до 100% е в рамките на
7 907 706 лв. В таблицата виждате общите разходи по икономически
елементи на лечебните заведения. Тъй че предлагам да се утвърди
плащането на тези лечебни заведения.
Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

Благодаря.

Коментари,

разисквания?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нямаме. Да го гласуваме.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Чета решението.
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. април 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
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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.
Това е предложението за решение. Който е „за“, моля да гласува.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ние с г-н Спецов сме „въздържали се“.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Решението се приема с пет гласа
„за“ и двама „въздържали се“.
Следващата точка. Заповядайте, проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващото е прилагане реда на т.
7.12 – 7.15 от Методиката за м. май. Общата сума по предложението на
директорите на РЗОК възлиза на 10 млн. лв. Представени са Ви
стойностите на лечебните заведения. Прави впечатление, че за април са помалко, отколкото за м. май. Нашият анализ е, че болничните лечебни
заведения в този месец намаляват част от дейността си, защото голяма част
от персонала им е излязъл в отпуска. Поне такова е обяснението. Но, искам
да кажа, че Методиката не отчита тези неща, а казва, че трябва да бъдат
изплатени. Това е за месец май. От месец юни нататък няма да има такива
доплащания. Така приехме изменението на Методиката.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? Поради липса на такива
подлагам на гласуване следното решение
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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. май 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.
Това е решението. Който е „за“, моля да гласува. Има ли против? Не
виждам. Въздържали се? Двама – г-жа Лорер и г-н Спецов. С пет гласа „за“
и двама „въздържали се“ решението се приема.
Преминаваме към следващата точка - Утвърждаване и заплащане на
установените след проверка стойности на извършена, но незаплатена
дейност на лечебни заведения за болнична медицинска помощ за 2016 г.
Заповядайте, проф. Салчев, да докладвате.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След като се разплатихме с
лечебните заведения за 2015 г. и 2016 г. се оказа, че при взимането на
решение, когато са утвърждавани тези стойности, може би поради
техническа грешка, не знам как се е получило, но е пропусната сума в
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размер на 2 520 лв. Предлагам тази сума да бъде доплатена на лечебното
заведение, за да можем да изравним това, което те са сключили като
споразумение с нас. Лечебното заведение е МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Има ли въпроси? Няма. Чета Ви
решението
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава допълнителна стойност към решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-110 от 27.10.2020 г. за незаплатените дейности в
болнична медицинска помощ за 2016 г. на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД,
установени след проверка от контролните органи на РЗОК - София град,
съгласно § 1, ал. 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
бюджета на НЗОК за 2020 г., отразени в писмо-доклад с вх. № 20-22-580 от
09.07.2021 г., след сключено споразумение по раздел II от „Условия и ред в
изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз“ № РД-НС-01-2/20.10.2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК София град да уведоми лечебното заведение по т. 1 за Условия и ред №
РД-НС-01-2/20.10.2020 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да упълномощи директора на РЗОК София град с нарочно пълномощно за сключване на споразумение по
Условия и ред № РД-НС-01-2/20.10.2020 г.
4. Възлага на управителя на НЗОК заплащането по т. 1 да се извърши от
сметката за чужди средства по решение на Надзорния съвет на НЗОК №
РД-НС-04-110 от 27.10.2020 г.
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Който е „за“ така представеното решение, моля да гласува. Седем
„за“. Няма „против“ и „въздържали се“.
Следващата точка е - Утвърждаване на актуализирани Изисквания за
диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на
които се изисква експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване, съгласно Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.
Тук ставаше въпрос за болестта на Гоше.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Отложихме я от миналия път във
връзка с искането да бъде предоставено бюджетното въздействие. С
докладна от директора на дирекцията г-н Афенлиев е представен доклада,
като отзад в бюджетното въздействие са представени всички неща за
включването на този препарат в Позитивния лекарствен списък и
бюджетното

въздействие,

което

ще

има

върху

Националната

здравноосигурителна каса. Специално при включването на деца. Първата
година се очаква да бъде включен един болен, втората – двама, третата –
три и т.н. Оценката на здравните технологии е приета от Националния
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Докладът е много добър. Искам да попитам
дали е правен някакъв разчет дали ще се съберем в бюджета на касата за
всички нови програми, които сме приели от началото на годината, които са
поне 15 програми за лечение със скъпоструващи продукти? Аз виждам, че
досега сме вече на доста преразход, в смисъл за първите шест месеца на
годината сме над 58% разход по това перо. Като включим всичките тези
нови неща, има ли разчет дали ще се съберем в бюджета на касата с всички
новоприети молекули?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По наши разчети към момента, след
като се приложи механизма за второто тримесечие, когато ще бъдат
възстановени както отстъпките, така и средствата по механизма, в момента
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може би ще има превишение от около 25 млн. лв. и аз затова бях заложил
тези средства в лекарствените продукти, за да може начинът на
преизчисление на механизма да компенсира тези неща. Но при следващ
Надзор ще предложа част от тези пари, които са на едната линия, как да
бъдат разпределени. Това ще бъде със специален разчет, специално за
лекарствата в кои групи лекарства. На някои от следващите Надзори, като
видим изпълнението за деветмесечието, ще Ви представя информацията.
ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Чудесно. Бюджетното въздействие на всички
програми, които са от началото на годината.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако нямате други въпроси, чета
решението
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при
болест на Гоше в извънболничната помощ“.
Преминаваме към гласуване. Който е „за“, моля да гласува. Седем
гласа „за“. Няма против и въздържали се. Решението е прието.
По точка Разни има ли предложения? Не виждам.
Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 15.35 часа

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