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

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

Днес, 31 август 2021 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“
№ 1, ет. 4 се проведе извънредно заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: д-р Александър Златанов, Мария
Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, 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: Виолета Лорер, Румен
Спецов, акад. Христо Григоров
Заседанието започна в 09.15 часа.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добро утро на всички. Имаме
кворум. Днешното заседание е извънредно, в продължение на разглеждане
на дневния ред от предишния Надзорен съвет. Точката е една и Ви
предлагаме да гласуваме такъв дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на Спецификация по реда на чл. 25, ал. 1 от Наредба № 7
от 31.03.2021 г. за групите медицински изделия, които ще се заплащат от
НЗОК през 2022 г.
2. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка давам думата на
управителя на НЗОК – проф. Салчев да представи материалите.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз ще представя материала съвсем
накратко, тъй като сте получили докладната, гледали сте я на миналото
заседание, сега за втори път я гледате. Това, което искам да кажа е, че
оперативното ръководство на касата и нашите експерти препоръчват, ако
Вие решите, да се приеме вариант 2 на спецификацията на базата на
анализите и това, което ще е като средства за следващата година.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Материалът е доста обемист.
Предполагам, че всеки един от Вас го е разгледал. Идеята беше точно
такава, да се влезе в календарната година от 1 януари – декември. Така ще
има време касата да си подготви всички процедури с оглед новата година
да започне вече в бюджетен ритъм. Беше поставено на предишните
Надзори този въпрос. Имате думата, колеги, да изразите отношение или ако
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сте съгласни с представената документация, ще подложа на гласуване това
решение и ще минем към другите два въпроса, които искам да обсъдим с
Вас.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Считам, че това е стъпка в правилната посока,
да влезем в нормалната бюджетна година. Аз подкрепям материала и ще
гласувам „за“.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Аз нямам коментар. Ще гласувам
„за“.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично се въздържам, тъй като не съм
прочел целия материал.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Аз съм на мнение, че това трябва да се
случи преди подготовката на бюджета за следващата година, така че ще го
подкрепя.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Минаваме в режим на гласуване.
Който е „за“ да утвърдим Спецификация с определени и групирани
медицински

изделия,

прилагани

в

условията

на

извънболничната

медицинска помощ, както и в условията на болничната медицинска помощ,
за които НЗОК ще заплаща през 2022 г. след провеждане на процедура по
реда на Наредба № 7 от 31.03.2021 г. 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 по
предложения ни вариант 2 на спецификацията, моля да гласува. Имаме пет
гласа „за“ и един „въздържал се“. Решението се приема.
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По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава Спецификация с определени и групирани медицински
изделия, прилагани в условията на извънболничната медицинска помощ,
както и в условията на болничната медицинска помощ, за които НЗОК ще
заплаща през 2022 г. след провеждане на процедура по реда на Наредба №
7 от 31.03.2021 г. 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.
Приложение: Спецификация на групите медицински изделия за 2022 г.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, Теодор Василев, Мария
Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По т. Разни това, което говорихме
и предишния път с г-н Василев, съвсем накратко да припомня, че има
изпълнители на имунизации, няколко медицински центъра са и една
лаборатория, незначителни са количествата поставени ваксини. Но, така
или иначе те са приложени, но не са им платени. Затова предлагам на
всички Ви днес да вземем решение на приложените, но неплатени ваксини,
същите да бъдат платени от НЗОК, защото на този етап не е редно поради
някакви във времето пропуски на тези хора, които реално са поставили
ваксини, реално тези ваксини са отчетени, реално са в системата, да не им
се плати. Още повече, че този процес не приключва. Искаме да имаме
повече възможности за хората за прилагане на ваксините. Знаете, че в
момента тече една трудна кампания по имунизиране на хората. Не бива да
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не се плаща извършен труд. Така че моето предложение към Вас е да
приемем такова решение. Пак повтарям, приложените, но не платени
ваксини на изпълнителите, да бъдат заплатени.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз споделям изразените притеснения от
страна на проф. Салчев, отразени в докладната му. Действително тези
лечебни заведения не са договорни партньори на касата и аз ще се
въздържа по това гласуване.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Д-р Златанов, аз разбрах, че не са
договорни партньори, но разбрах, че не е голяма сумата, единствено си
мисля това, че вероятно става въпрос за здравноосигурени лица и някак си
по-скоро ми се вижда и несправедливо да не се заплати, още повече, че
става въпрос за действително неголяма сума. А и не мисля, че към този
момент е имало някакво ограничение само за договорни партньори да се
заплащат. Така че мисля, че бихме могли да гласуваме да им се заплати.
Може би да се помисли за в бъдеще за някакви по-конкретни указания, за
да няма такива изключения.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Проблемът е, че трябва да променим
НРД. Ако се приеме това решение, ние трябва да променим и част от НРД,
където да се сложат условията за тези, които не са договорни партньори как
да сключат договор.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз също няма да гласувам. Аз също смятам,
че не бива да нарушаваме правилата, които създаваме и смятам, че не бива
да се заплаща тази дейност. Те много добре са знаели правилата, че като не
са договорни партньори, няма да получат пари. Утре ще трябва да правим
промени за някой друг, който ще каже, че и той иска и ще трябва да
нарушим правилата. Така че да не нарушаваме правилата. Аз съм против.
Ако утре някоя болница, която не е наш договорен партньор, изпълни
ангажименти към такива болни и поиска да се плати, ние ще платим ли?
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Аз предлагам да не влизаме в
хипотези. Това е реален факт, а Вие отивате в хипотези.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това, което Вие предлагате, нарушава
правилата и затова аз съм против. Няма какво да коментираме повече.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване точно тази
точка. Всеки от Вас има право да извърши преценка за себе си и да го
изрази с гласуване. Моля Ви, който е „за“ това Националната
здравноосигурителна каса да плати приложените от медицински центрове и
лаборатории ваксини, в самото начало на ваксинацията е било това, но
неплатени, моля да гласува. Трима „за“. Предложението не се приема.
Благодаря Ви за гласуването.
Още една точка искам да обсъдя с Вас, като Надзорен съвет.
Доста сигнали дойдоха при мен в последните дни от няколко
болници, които не са доволни от извършените проверки. В сигналите си
твърдят, че отношението на проверяващите е унизително и грубо към тях.
Ние поговорихме с проф. Салчев за това и ми се ще тук да спазим линията,
а имено касата е длъжна да извършва проверки, редно е те да бъдат
санкционирани, което е част от задължението им, но, моля ръководството
на Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните каси да
анализира отново методиката, по която проверява и ако има някакъв
елемент на това проверяваните лекари да се чувстват притискани,
унижавани, каквито думи използваха към мен, тези елементи да се
отстранят така, че касата да си извършва проверките там, където трябва по
реда, който е описан, но да се щади и самочувствието и достойнството на
хората, които се проверяват, защото самата проверка все още не е доказано
нарушение. И, разбира се, нарушенията според закона да се санкционират.
Длъжен съм да го направя пред Вас. Не искам да цитирам многото
обаждания, които получих като Председател на Надзора. Съвсем коректно
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представям и на Вас информацията. Деликатна е темата. Но, действително,
аз мисля, че отношението към лекарите, преди да е доказано някакво
нарушение от тяхна страна, трябва да бъде абсолютно щадящо
достойнството им. Особено на фона на това, че виждате колко крехка е
линията на доверие пациент – лекар и как много бързо може да се наруши
тази линия. Това е изключително важно и ние трябва да я пазим, и трябва
да пазим това, че доверието между лекар и пациент е водещо, както и
взаимоотношенията между тях. Не казваме, че не трябва да се правят
проверки. Напротив, една от основните задачи на касата е да прави
проверки, да установява нарушения. Част от дейността е това.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично няма да взимам страна, защото
Вие взехте страна в момента, страната на оплакващите се. Трябва да вземем
и другата страна, защото това е субективно усещане. Ако има конкретни
данни, моля да бъдат изнесени и да изслушаме и другата страна, т.е.
проверяващите. Защото сега хвърлихме кал върху проверяващите…
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Аз не съм взел страна, нито съм
хвърлял кал. Коригирайте си думите и продължете.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Няма защо да се коригирам. Всички чуват
какво казахте. Аз смятам, че Вие взехте страна по отношение на тези
проверки. Затова много Ви моля, ако има конкретни оплаквания, с
конкретни данни как те са били унизени, тъй като ми се струва, че нещата
са твърде субективни. Естествено е, че ще има проверки. Естествено, че ще
има оплаквания. Не за пръв път се оплакват от проверки. Аз лично смятам,
че няма защо да се назидаваме по отношение на проверките. Конкретни
факти с конкретни хора, имена. Ние можем да извикаме нашите колеги и да
ги изслушаме какво точно се случва, в какво се състои „това арогантно
отношение“ и т.н. Защото проверяващите също имат достойнство и към тях
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също трябва да се отнасят достойно. Така че аз лично няма да взема
отношение в момента, тъй като не виждам нищо.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: То не се иска отношение, няма да
взимаме и решение. Просто исках да го сведа до Вас точно затова, че както
проверяващите, така и проверяваните трябва да спазват някаква линия
взаимно щадейки достойнството си. И ако не сте ме разбрали, пак да
повторя – молбата ми към касата беше точно такава – да погледнат
процедурата и ако има нужда от корекция, да я направят. Ако няма, да си
продължат по процедурата, инструктирайки служителите точно за това – да
се правят проверките професионално и да не се влиза в лични
взаимоотношения. Без да конкретизираме, защото нямам конкретни факти,
а просто обаждания. И аз ги сведох до Вас така, както съм ги чул.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако има оплаквания, те трябва да бъдат
насочени и към Надзорния съвет, не само до Вас.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Проверяващите на касата не
контактуват с лекуващите лекари. Проверяващите на касата контактуват
със съответните ръководства и работят по документи. Тъй че бих
посъветвал тези, които се оплакват, да изпращат своите сигнали или до
мен, или до Надзорния съвет по надлежния ред, за да бъдат санкционирани
тези, които се държат по този начин, ако има такива.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това беше и моето предложение.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Аз искам да добавя, че коректното
отношение би трябвало да е по време на цялата проверка без значение дали
има констативен протокол и накрая евентуално наказателно постановление
или писмена покана. Наистина може би е по-добре лечебните заведения
конкретно да си пуснат до нас конкретни данни, за да можем ние да
съдействаме, а проф. Салчев е прав, че те би трябвало да контактуват само
с управителя или медицинския директор. Но, ако има изключение от това, и
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те са контактували и с други лица, и е имало такова поведение, може би е
редно да вземем мерки докато не е продължително. Не знам дали е
случайност, че няколко лечебни заведения са пуснали такива сигнали.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря Ви. Това е. Ако няма
други изказвания, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Заседанието приключи в 09.35 часа

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

Изготвил:
Д. Беличева
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