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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
22 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

Днес, 22 октомври 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, Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, проф. д-р
Красимир Гигов, 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,
Теодор Василев
Заседанието започна в 09.00 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добро утро на всички. Откривам
заседанието на Надзорния съвет. Имаме кворум от 7 човека. Дневният ред е

от две точки. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува. Приема се.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на Методика за 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. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, Румен Спецов, д-р Иван
Кокалов, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина
Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка давам думата на
проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По първа точка, уважаеми колеги,
има две предложения. Едното е свързано с общопрактикуващите лекари, а
другото е свързано с болничната медицинска помощ.
Във връзка с писма на Омбудсмана и много искания от страна на
обществото предлагаме общопрактикуващите лекари при необходимост да
могат да назначават на здравноосигуреното лице от неговия регистър с
потвърден КОВИД-19, съответно поставена основна диагноза с код U07.1,
лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на
пациента, при условие че същите са посочени в позитивния лекарствен
списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, а не само „ковид зоните“, за да
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може по този начин пациенти в леко състояние да получават лекарствените
средства.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Още един аргумент по тази точка
искам да кажа. Знаете, че има 120 „ковид зони“ вече, има над 10 хил.
пациенти преминали през тях, но все още в някои от областите поради
обективни причини нямат такива разкрити „ковид зони“, а в други все още
са недостатъчни като бройка. Смятаме, че взимайки такова решение ще
дадем възможността на доказаните с ковид пациенти да имат възможност и
да им бъде изписана безплатна рецепта и от общопрактикуващите лекари.
Моментът е подходящ с оглед развитието на пандемията. Мисля, че тези
аргументи допълнително натежават в посока за взимане на това решение.
Ако има други предложения, изказвания? Няма. Преминаваме към
гласуване. Който е „за“, моля да гласува. Със 7 гласа „за“ решението се
приема.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Методика за 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 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, Мария Беломорова, Румен Спецов, д-р Иван
Кокалов, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина
Николова.
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ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Към същата точка, пак е свързано с
промяна на Методиката. Вече имам три разговора с Българската болнична
асоциация, лекарите, вчера имах разговор с всички директори на
болничните лечебни заведения на територията на страната, на който
присъстваха

вице-премиерът,

министърът

на

здравеопазването,

директорите на РЗИ, като представих нашата идея, която гласи следното:
„Лечебните заведения - изпълнители на болнична медицинска помощ,
при които през отчетния месец са заети не по-малко от 10% от
определените със заповед от РЗИ болнични легла за лечение на пациенти с
COVID-19, получават съответно през м. октомври, ноември и декември
2021 г., заплащане до 100% от определените с Решение № РД-НС-04112/07.10.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК месечни стойности за тези
месеци“.
На предишното заседание на Надзорния съвет приехте по-високи
месечни стойности на базата на преразпределението на последните девет
месеца. Тези по-високи стойности ще позволят следното: ние имаме
разпределени от Надзорния съвет за всички болнични лечебни заведения
678 млн. лв. или средномесечно 229 млн. лв. Отчетената дейност на
лечебните заведения, вчера подписах плащанията, е от 190 млн. лв. или
всъщност месечно ние имаме право на базата на това решение, което ще
вземе Надзорният съвет, да преразпределим 39 млн. лв. всеки месец на
лечебните заведения, за да ги подпомогнем в тази ситуация, когато имаме и
по-голяма вълна на ковид, увеличени разходи за кислород, лекарствени
продукти и т.н., и да подпомогнем тези лечебни заведения да посрещнат
тази вълна. Тук искам да добавя, че лечебните заведения, които не лекуват
ковид, не се променя методиката да получават до 85% от стойността си, ако
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не са постигнали тези стойности. Тъй че това е добавка към методиката към
това да подпомогнем лечебните заведения.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате думата за предложения и
изказвания. Няма. Подлагам на гласуване предложението на проф. Салчев.
Който е „за“, моля да гласува. Приема се със седем гласа „за“.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Методика за 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 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, Мария Беломорова, Румен Спецов, д-р Иван
Кокалов, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина
Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Само една забележка, г-н
Председател, ако позволите. Хубаво е, когато има такива срещи на
представители на Министерството на здравеопазването, на болниците, да
бъдат канени и членовете на Надзорния съвет, за да могат да вземат
отношение.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: На тези срещи аз бях поканен като
управител на касата, но не съм организатор.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз го препоръчвам.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Съгласен съм напълно, ще го
имам предвид и мисля, че е резонно това.
Като цяло точката е приета. Преминаваме към т. Разни. Проф. Салчев
да докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Уважаеми членове на Надзорния
съвет, точка Разни касае множеството писма от Българския фармацевтичен
съюз. До вчера продължаваха преговорите с Българския фармацевтичен
съюз за сключването на договор с тях. Тяхното основно желание е да се
срещнат с Надзорния съвет за последни уточнения, преди сряда, за да бъде
подписан този договор, тъй като въпросите, които поставят не касаят само
касата, а касаят другите видове плащания, които те смятат, че трябва да
получат. Изпратил съм Ви за сведение всичките писма и това, което е като
наше становище. Ние до момента сме постигнали почти на 90%
договореността с Българския фармацевтичен съюз за сключването на новия
договор за заплащане на аптеките. Но, те желаят, преди да вземат
окончателното си становище, да се срещнат с Надзорния съвет. Тъй че
Вашето решение е до сряда да решите дали ще има такава среща.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Понеже те и към мен се обърнаха,
и проведохме среща, и те казаха, че отдавна се опитват да направят среща с
всички членове на Надзорния съвет, и поради тази причина считам това за
коректно да направим срещата, за да не излезе, че не провеждаме диалог с
всички представителни организации. В този смисъл мисля, че е разумно да
се проведе среща в спешен порядък, защото ни притискат сроковете.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други мнения?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мога да се включа в тази среща онлайн,
тъй като ще съм в Брюксел.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако Вие решите, ще организираме
срещата и присъствено, и онлайн.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Смятам, че е хубаво да има среща, нека да ги
изслушаме, след като вървят преговорите, няма защо да им отказваме.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те не възразяват срещу договора.
Основното им искане е да бъдат заплащани средства на първа линия на
всички, работещи в аптеките. Като има опции, които те предлагат. Аз съм
го написал в кратката ми докладна. Едната е да се получи допълнителен
трансфер на средства от Министерството на здравеопазването, това е
тяхното предложение, както се получава трансфер за общопрактикуващите
лекари и т.н. И втората опция е промяна на Наредба 10 и тези средства да
се вземат от лекарствените продукти за домашно лечение. Тук аз не мога да
взема решение, тъй като това е решение на Надзорния съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако ние ще взимаме решение, а основното
им искане е за тези средства на първа линия, ние ги плащаме, но това не са
средства от бюджета на касата и Надзорът не може да взима решение. Това
са средства, които идват от държавния бюджет, от Министерството на
здравеопазването. Така че, как ние ще вземем отношение, ще кажем
съгласни ли сме или не, когато друг финансира, ние само разпределяме.
Специално по това искане аз не знам дали ние изобщо можем да се
произнасяме по него. Може би трябва да се произнесе Министерството на
здравеопазването, Министерският съвет, а не ние.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То и втората опция, която е промяна
на Наредбата, също зависи от Министерството на здравеопазването. Тъй
като те много настояват едва ли не Надзорният съвет да предприеме
законодателна инициатива за промяна на Наредбата и т.н., което не е във
функциите на Надзорния съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние нямаме законодателна инициатива.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй че, аз Ви предлагам, ако, колеги,
сте съгласни, Надзорният съвет да реши днес да изпратим съответното
запитване до Министерството на здравеопазването, като представим тези
опции и тогава вече да се вземе някакво решение.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: След тези неща, които чухме,
остава под въпрос до колко ще бъде ефективна тази среща и дали има
предмет, който ние трябва да обсъждаме. Аз си мисля дали не е редно да
изработим един отговор към тях кратък, ясен и да обясним, че основното
им искане, което е еди какво си, не е в рамките на правомощията на
Надзорния съвет и да преразгледат желанието си за среща. Нямаме против,
но да коментираме нещо, което не зависи от нас…
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Там има повече емоционалност, че
се правят срещи с лекарския, зъболекарския съюз. Само с тях не се прави
среща. И в този смисъл си мисля, че и те във всичките си писма твърдят, че
има неравнопоставеност, и от тази гледна точка дори просто да ги
изслушаме. Наистина не пречи и съм съгласна проф. Салчев да направи
запитване до д-р Златанов и д-р Кацаров, за да видим становището на
Министерството има ли такава готовност и възможност да заплаща тези
суми, които те искат за догодина, а и доколкото разбрах и до края на тази
година, за да може да има някакъв смисъл от тази среща.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Абсолютно съм съгласен, че ние сега в
експресен порядък трябва да отговорим на фармацевтичния съюз, че
основните им искания не зависят от решението на Надзорния съвет, тъй
като нямаме законодателна инициатива. Не ние от нашия бюджет отделяме
тези средства, така че да насочат запитването си конкретно по тези въпроси
към Министерството на здравеопазването. Що се касае до желанието им
просто за среща, да, тя може да се осъществи в бъдеще време при
конкретна проблематика. Просто да им се отвърне с това и като решение на
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Надзора да се обърнат към Министерството на здравеопазването по тези
въпроси, за да получат конкретен отговор. Няма смисъл да се срещаме
изобщо, защото някой емоционално се чувствал пренебрегнат. Подкрепям
идеята на д-р Златанов да се отговори още днес от Надзорния съвет, че
поставените искания не зависят от решението на Надзорния съвет и моля
тези искания да бъдат насочени за отговор към Министерството на
здравеопазването.
РУМЕН СПЕЦОВ: И аз подкрепям д-р Кокалов за това
предложение.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ще подложа все пак на гласуване,
защото и аргументите на г-жа Николова тежат. С всички други организации
се срещате, а не се срещате с фармацевтичния съюз. Подлагам на гласуване
предложението да се осъществи такава среща с фармацевтичния съюз.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Д-р Златанов, извинявайте, може ли да го
разделим на две. Независимо от всичко ние да им отговорим, че ние не
можем да вземем решение по поставените проблеми, нека да се отнесат и
да искат отговор от Министерството на здравеопазването. Що се касае до
среща с Надзорния съвет – ние сме отворени, готови сме по всяко време да
се срещнем. Защото ние ще се срещнем и ще им обясним – не зависи от нас
и просто ще им загубим времето. Не съм против това да се срещнем, но по
конкретните проблеми ние не можем да дадем никакъв отговор
утвърдителен, защото не зависи от нас. Затова казвам – да, ние сме
съгласни да се срещнем, но нека да им напишем, че поставените въпроси
могат да се решат от МЗ.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре. Благодаря за това, което
каза. Аз лично го приемам. В такъв случай да оформим предложение – още
веднага, ако е възможно днес да им изпратим официален отговор на
тяхното писмо и предложение, в което да кажем, след като сме дали тези
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разяснения, Надзорният съвет е готов за среща с тях в удобно време и за
двете страни. Но те ще разберат, че няма да е предмет на разговор това,
което искат от нас, на тази среща, защото има аргументи. Аз съм съгласен и
предлагам в този вид, ако няма други предложения, да гласуваме
решението – отговаряме и предлагаме да се състои среща в удобно за двете
страни време. Който е съгласен, моля да гласува. Седем гласа „за“.
Решението се приема.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако искате да Ви запозная с
преговорите с лекарския съюз какво се случва. На 18-ти беше подготвена
среща между експертните групи и тъй като аз имах ангажимент да
подписвам и т.н. не присъствах. Цялата комисия, назначена с моя заповед,
присъстваше тук. Дойде д-р Маджаров с останалите колеги и се
разсърдиха, че не съм присъствал на срещата и започнаха… В момента
преговорите с лекарския съюз касаят основно разпределението на
средствата

в

извънболничната

медицинска

помощ

–

първична

и

специализирана. Нашето становище, което е съгласувано с д-р Златанов е,
че да, тези пари ще ги преразпределим, но по строги критерии за реално
извършена дейност, особено в областта на имунизациите, профилактичните
прегледи и т.н. Докато основното разминаване между нашата работна група
и лекарския съюз е, че за общопрактикуващите лекари те искат да бъдат
раздадени на базата на капитацията. И тук всъщност е основният спор.
Смятам, че следващата седмица двете работни групи ще се срещнат и ще
преговорят тези неща. Но, моето становище е, че останалите средства
наистина трябва да бъдат преразпределени към първичната извънболнична
медицинска помощ и специализираната помощ на база на извършените
дейности, които са правили през годината общопрактикуващите лекари и
специалистите, и които ще направят до края на годината, разбира се.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм абсолютно съгласен, защото така на
глава без да отчитаме какво се върши... Още навремето говорихме за кейс
микс подход, т.е. да се има предвид капитацията, но да се има предвид и
какво се върши. Така че, абсолютно подкрепям да не е само капитация, а и
какво е свършено и какво се предлага да се свърши. Тогава парите, да,
отчитат едното и другото, и е по-справедливо. Иначе само за капитация
категорично не съм съгласен.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Като там останалите средства, които
предвиждаме евентуално да останат, защото не знаем отчетите за
следващите два месеца, са в рамките на около 20 млн. лв. за първичната
извънболнична медицинска помощ и около 17 - 18 млн. лв. за
специализираната извънболнична медицинска помощ, тъй че за тези
средства ще говорим. Може би в края на ноември, декември ще
преразпределим и част от останалите средства, за да покрием повишеното
търсене на PCR и изследвания, тъй като там са минус. Но, смятам, че
бюджетът няма да бъде дебалансиран и ще влезем в рамките, които са ни
определени от закона.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря за информацията.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на
Надзорния съвет. Благодаря на всички.
Заседанието приключи в 09.20 часа

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