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

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

Днес, 27 октомври 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, Мария
Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р
Красимир Гигов.
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, адв. Христина Николова
Заседанието започна в 14.00 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден на всички. Откривам
заседанието на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
каса. Имаме кворум – 6 човека. Дневният ред е пред Вас. Той е от 9 точки,

включва и т. Разни. В т. Разни е постъпило предложение от проф. Гигов да
разгледаме писмата, които са постъпили от Българския фармацевтичен
съюз и Българския лекарски съюз. Който е съгласен с така предложения
дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Дневният ред е
приет.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за текущо изпълнение към 30.09.2021 г. на бюджета на
НЗОК, на чл. 177 и чл. 341 от НРД за медицинските дейности за 2020 2022 г. и чл. 121 от НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г. и
предложениe за актуализирано месечно разпределение на бюджета на
НЗОК за 2021 г.
2. Предложение за актуализация на утвърден план на плащанията на НЗОК
през 2021 г. по реда на правилата за координация на системите за
социална сигурност с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС04-10 от 21.01.2021 г.
3. Прилагане на § 1, ал. 3 и ал. 4 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
4. Предложение от директора на РЗОК – Враца за утвърждаване на
индикативни стойности за здравноосигурителни плащания за медицински
изделия от група 24 на КОЦ Враца ЕООД.
5. Предложение на РЗОК - София град за утвърждаване на стойности на
САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, за месец октомври и месец ноември през
2021 г. за заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на наетия
в лечебното заведение медицински персонал, определен с чл. 5 от Закона
за бюджета на НЗОК за 2021 г.
6. 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“ за
м. септември 2021 г.
7. 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 ЗЗО.
8. Необходимост от увеличаване на обема на медицинските изделия по
Спецификацията, утвърдена с решения № РД-НС-04-76/24.09.2019 г. и №
РД-НС-04-95/16.10.2019 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
9. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По т. 1 от дневния ред давам
думата на проф. Салчев да докладва.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По задължение трябва да предоставя
информация за текущото изпълнение към 30 септември 2021 г. на бюджета
на

Националната

здравноосигурителна

каса

и

предложение

за

актуализирано месечно разпределение на бюджета за 2021 г. Точката е
много обемиста. Изготвена е от дирекция „Бюджет и финансови
параметри“. Същите данни, след като ги приеме Надзорния съвет, трябва да
бъдат изпратени на Управителния съвет на Българския лекарски съюз и
съответно на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз.
Българският лекарски съюз поиска допълнително данни за начина на
разпределение на средствата по лечебни заведения по решение на
Надзорния съвет от 07.10.2021 г. Предоставил съм им данните по
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решението на Надзорния съвет. Това, което имаме като задължение да
публикуваме

на

интернет

страницата

на

Националната

здравноосигурителна каса е публикувано.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Аз използвам възможността да
изкоментирам с Вас няколко неща и важни теми, които възникнаха в
последните няколко дни и изостряне на взаимоотношенията с Българския
лекарски съюз. Миналия петък ние гласувахме допълнения на Методиката.
Едното беше, че се разрешаваше на общопрактикуващите лекари да
изписват безплатни рецепти за ковид профилактика и ковид лечение на
пациентите от тяхната листа с медикаментите, които влязоха в Позитивния
лекарствен списък и се заплащат на 100% от НЗОК, по аналогия на „ковид
зоните“. Това беше едното, което не е толкова спорно. Но, имаше бурни
реакции от лекарския съюз по отношение на второто нещо, а то беше
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.“ Т.е., такива лечебни заведения получават 100% от бюджетите си.
Тези, които са без разкрити легла не получават такива суми. Разликата е в
това, че в предишната ни методика, преди това решение, получаваха до
85%. Това не е отменено. С лекарския съюз имах много разговори в
последните дни. Тяхното искане в случая и притеснение идва от думичката
„до“ и затова не подписват това, което сме им изпратили, след решението
на Надзора. В следствие на това много лечебни заведения за болнична
медицинска помощ са притеснени от това, че не могат да получат парите си
в момент, в който имат нужда с оглед подкрепа на финансовото си
състояние и при лечение на ковид, и при разходите, които са им завишени и
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не чувстват някаква стабилност. Аз мисля, че това, което те предлагат е
разумно и затова Ви го предлагам за обсъждане, а то е това решение, което
гласувахме на предишния Надзорен съвет да се премахне думата „до
100%“, а да стане „100%“ за тези лечебни заведения, които отговарят на
тези условия. Притеснението им е от това, по техни думи, че могат да бъдат
измамени и думичката „до“ да бъде предпоставка да не се изпълни в
пълния обем това решение. Затова Ви го предлагам и ако тази думичка „до“
не нарушава по някакъв начин т. 7.17 и съдържанието и да я премахнем с
наше решение. Уверението ми от ръководството на Българския лекарски
съюз е, че ако отпадне това съмнение сред тях, че се крие нещо в тази
думичка „до“ още днес ще съгласуват нашето решение и то ще влезе в сила.
Което означава, че в кратки срокове лечебните заведения ще могат да си
получат тези пари, гласувани от нас.
За мен решението е добро да премахнем „до“ и да влезе в сила
Методиката, след като се съгласува от Българския лекарски съюз. Това е
съвсем накратко.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: До сега не сме дали никакъв повод те да се
съмняват и ние ще гласуваме конкретните числа за съответните лечебни
заведения, и ако има под 100%, които отговарят на критериите, ние ще
питаме проф. Салчев защо се предлага и какъв е мотива. Кога сме дали
повод за нещо, защото пише „до“, защото в миналото е имало претенции и
над 100%. Така че критериите до 100 е съвсем нормално да съществува. А
това, че някой се съмнява, нека да се съмнява. Аз лично смятам, че няма
нужда от редакторска намеса.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да, при нормална ситуация може
би това, което каза д-р Кокалов е ок, ако касаеше само нас и Българския
лекарски съюз. Тук обаче касае изпълнители на болнична медицинска
помощ, които към този момент са изключително претоварени и ще станат
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заложници на спор около една думичка „до“. Нека да приемем да отпадне
думичката „до“. Ние се опитваме парите на здравноосигурените да бъдат
разходвани по най-разумния начин за услуги, които те ще получат. И това
ни е задачата. Нека все пак да го гласуваме.
Който е съгласен с тази промяна на методиката с премахване на „до“
преди 100%, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Промяната се
приема единодушно с шест гласа „за“.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-119/22.10.2021 г.
2. 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“.
3. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с
Председателя на Управителния съвет на БЛС Методиката по т. 2.
4. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия в
изпълнение на т. 2 от настоящото решение.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Сега продължаваме по т. 1, която
проф. Салчев докладва. Имате думата за изказвания, предложения. Не
виждам. Който е съгласен с предложеното решение по т. 1 от дневния ред,
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моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Решението по т. 1 се
приема с 6 гласа „за“.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация за текущото изпълнение към 30.09.2021 г. на
бюджета на НЗОК и изпълнението към 30.09.2021 г. на договорените
обеми, съгласно чл. 177 и чл. 341 от Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2020-2022 г. и чл. 121 от НРД за денталните
дейности за 2020 - 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз приложената към отчета по т. 1 информация за
изпълнението

към

30.09.2021 г.

на

договорените

обеми

и

на

здравноосигурителните плащания за медицинска помощ, съгласно чл. 177 и
чл. 341 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на
Българския зъболекарски съюз приложената към отчета по т. 1 информация
за изпълнението към 30.09.2021 г. на договорените обеми и на
здравноосигурителните плащания за дентална помощ, съгласно чл. 121 от
НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г.
4. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за плащания от
трансфери от Министерство на здравеопазването по ал.1, ред 3 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. и съответно в средствата за получени
трансфери от Министерство на здравеопазването, както следва:
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Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожновенерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

№ по ред Намаление
3.

Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за :

3.5.

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
Закона за здравето

Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.
№ по ред Увеличение
1.1.4.
1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожновенерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето

№ по ред Намаление
1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за:

1.1.4.5.

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
Закона за здравето

в лева
2 500 000
2 500 000
700 000

700 000

1 100 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000

в лева
2 500 000
2 500 000
700 000

700 000

1 100 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000

5. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализирано месечно
разпределение на бюджета на НЗОК за 2021 г.
6. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2021 г.,
съгласно настоящото решение.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към втора точка от
дневния ред. Давам думата на проф. Салчев за представянето й.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Втора точка от дневния ред е
Предложение за актуализация на утвърден план на плащанията на НЗОК
през 2021 г. по реда на правилата за координация на системите за социална
сигурност с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-10 от
21.01.2021 г. Това са тъй наречените задължение на Националната
здравноосигурителна каса към чуждите каси. Общият размер е 169 млн. лв.
В нашия план бяха предвидени малко по-малко пари. Но, сега предлагаме
актуализация, която да бъде 85 млн. лв., за да можем да покрием исковете
за тази година и да не влизаме в просрочия на исковете. В момента от тези
169 млн. лв. няма просрочено нито едно плащане.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Колко остава да платим?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Зависи кога има падежи. До края на
годината предлагаме 85 млн. лв. да бъде плащането.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: И като ги платим колко ще останат за
плащане?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние гледаме да спазваме регламента
така, че да нямаме неразплатени в падеж средства.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: За пръв път касата няма
просрочени задължения към чуждите каси. За пръв път.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Имаме задължения, проф. Гигов, но нямаме
просрочени.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Важното е, че влязохме в ритъм и
нямаме неразплатени просрочени задължения към момента.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това е добър атестат за всеки
един от членовете на Надзорния съвет. Адмирации. Благодаря. Наред са ни
нещата и беше хубаво да го споменем.
Решението е кратко. Който е „за“ това решение, моля да гласува.
Шест гласа „за“. Решението е прието.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема, в приложение към настоящото решение, Актуализиран план
на плащанията на НЗОК през 2021 г. по реда на Правилата за координация
на системите за социална сигурност.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка от дневния ред
е - Прилагане на § 1, ал. 3 и ал. 4 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Заповядай, проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е свързана с така
наречената „надлимитна дейност“. Когато колегите от касите са
преизчислявали необходимите средства след проверка има за доплащане на
две от касите. Тава са РЗОК – Добрич и СЗОК. Допълнителната стойност за
утвърждаване на незаплатени за 2017 г. дейности в болничната медицинска
помощ и приложените медицински изделия е в размер на 43 823.04 лв.,
както следва:
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- за МБАЛ Добрич АД, гр. Добрич - за медицински изделия,
прилагани в болничната медицинска помощ е в размер на 1820 лв.,
- за УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД за дейност в болничната
медицинска помощ в размер на 1 520 лв.,
- за УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ ЕАД за дейност в болничната
медицинска помощ в размер на 21 246.04 лв.,
- за МБАЛ „Болница Европа“ ООД за дейност в болничната
медицинска помощ в размер на 19 237 лв.
Тези средства трябва да бъдат утвърдени от Надзорния съвет, за да
могат да бъдат сключени споразуменията за точната сума, която лечебните
заведения претендират.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Пише, че проверка е извършена.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Затова сме съгласни.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен с предложеното
решение, моля да гласува. Шест гласа „за“. Решението се приема.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, одобрените от
директорите на РЗОК - Добрич и РЗОК - София град стойности на
незаплатените дейности в болничната медицинска помощ за 2017 г. и до
01.04.2018 г., установени след проверка от контролните органи на
НЗОК/РЗОК, съгласно § 1, ал. 4 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за бюджета на НЗОК 2021 г., за всяко лечебно заведение,
оказващо болнична медицинска помощ, след сключено споразумение по
реда на определените съвместно условия и ред от Надзорния съвет на
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Националната здравноосигурителна каса и Управителния съвет на
Българския лекарски съюз, в изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета
на НЗОК за 2021 г. (№ РД-НС-01-1/04.10.2021 г.).
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК
да уведомят лечебните заведения по т. 1 за Условия и ред № РД-НС-011/04.10.2021 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да упълномощи директорите на РЗОК с
нарочни пълномощни за сключване на споразуменията по Условия и ред №
РД-НС-01-1/04.10.2021 г.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка от дневния ред
е - Предложение от директора на РЗОК – Враца за утвърждаване на
индикативни стойности за здравноосигурителни плащания за медицински
изделия от група 24 на КОЦ Враца ЕООД. Заповядай, проф. Салчев, да
докладваш.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с докладната записка от
директора на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ и по
предложение на директора на РЗОК – Враца за утвърждаване на
индикативни стойности за медицински изделия прилагани в условията на
болничната медицинска помощ за КОЦ Враца ЕООД за месеци на
заплащане м. октомври – м. декември 2021 г. (месеци на дейност м. август –
м. октомври 2021 г.) предлагаме на КОЦ Враца да бъдат допълнително
разпределени за октомври, ноември и декември сумата в размер на 4 800 лв.
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за медицинските изделия, които те прилагат и са извън плащанията по
клинични пътеки.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря. Имате думата. Който е
съгласен да утвърдим тази сума, моля да гласува. Решението се приема с
шест гласа „за“.
По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, индикативни
стойности за медицински изделия, прилагани в условията на болничната
медицинска помощ на КОЦ Враца ЕООД, които НЗОК заплаща извън
стойността за оказаните медицински услуги, за периода на заплащане м.
октомври - м. декември 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
Враца, утвърдените по т. 1 от настоящото решение месечни индикативни
стойности, да се отразят в Приложение 2 към сключения индивидуален
договор на КОЦ Враца ЕООД.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка е Предложение
на РЗОК - София град за утвърждаване на стойности на САГБАЛ „Д-р
Щерев“ ЕООД, за месец октомври и месец ноември през 2021 г. за
заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на наетия в лечебното
заведение медицински персонал, определен с чл. 5 от Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г. Заповядай, проф. Салчев.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тя е във връзка с чл. 5 от Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за САГБАЛ
„Д-р Щерев“ ЕООД, за месец октомври и месец ноември през 2021 г.
Директорът на РЗОК - София град ни е уведомил, че не е подадена
информация за заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на
наетия в лечебното заведение медицински персонал, определен с чл. 5 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
през м. ноември и м. декември 2021 г. за САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД . И
поради тази причина Надзорният съвет не е утвърдил стойности за това
лечебно заведение. Затова предлагаме да бъдат утвърдени стойности за
персонала, който има право да получава тези средства по чл. 5 от Закона на
обща сума 63 240 лв.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате табличката пред Вас с
разпределението. Има ли въпроси, коментари? Няма. Преминаваме към
гласуване на решението. Шест члена на Надзорния съвет гласуват „за“.
Решението е прието.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава стойности на РЗОК - София град за САГБАЛ „Д-р Щерев“
ЕООД, в приложение към настоящото решение, на средствата за месец
октомври и месец ноември през 2021 г. за заплащане на допълнителни
трудови възнаграждения на наетия в лечебното заведение медицински
персонал, определен с чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. през
м. ноември и м. декември 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директора на РЗОК - София
град за утвърдените по т. 1 стойности на сумите за допълнителни
възнаграждения за медицинския персонал на САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД,
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определени съгласно Правилата по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за
2021 г.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка от дневния ред
е - 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“ за м. септември 2021
г.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първият материал в тази точка е
свързан със заплащането за неблагоприятни условия на работа или така
наречения НУР за ПИМП, СИМП, дентална помощ и МДД. Предлагаме на
Надзорния съвет да утвърди тези стойности. Само накратко ще кажа, че
общата стойност на средствата, които ще предложа да бъдат утвърдени са
9 508 807 лв. или това са тези, които не са достигнали 85% от дейността си
в извънболничната помощ: ПИМП – 676 961 лв.; СИМП – 2 393 436 лв.;
дентална помощ – 5 282 459 лв. и МДД – 1 155 951 лв. Интересното, което
се получава е, че средната стойност на средствата за неблагоприятни
условия на работа по повод на обявена епидемична обстановка за лечебно
заведение отчело дейност през м. септември 2021 г. по РЗОК за
изпълнители на ПИМП, СИМП, МДД и дентална помощ, което е
представено в таблица 3 към докладната записка е както следва: ПИМП –
196 лв.;, СИМП – 738 лв.; дентална помощ – 882 лв. и МДД – 1 715 лв.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Решението е пред Вас с
приложено разпределението за всички 28 области. Имате ли въпроси? Ако
нямате, преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. С
шест гласа „за“ решението е прието.
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 октомври 2021 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец септември 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 медико-диагностични 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, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е пак прилагане на
Методиката до 85% на болничните лечебни заведения, които не са
достигнали тази стойност. Тук искам да Ви информирам следното:
Общата стойност на отчетената за заплащане през м. октомври 2021
г. за дейност м. септември 2021 г. на всички 379 изпълнители на болнична
медицинска помощ, след прилагане на Механизма за гарантиране на
16

предвидимост

и

устойчивост

на

бюджета

на

Националната

здравноосигурителна каса възлиза на 183 459 347 лв.
От всички 379 изпълнители на болнична медицинска помощ,
сключили договор с НЗОК, за дейност м. септември 2021 г., 7 изпълнители
не са отчели дейност, 262 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.
За 110 от изпълнителите на болнична медицинска помощ стойността
на отчетената и одобрена за заплащане за м. септември 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 6 309 011 лв.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? Коментари? Много са
РЗОК, много са лечебните заведения. Ако нямате въпроси, подлагам на
гласуване решението. Който е съгласен, моля да гласува. Решението се
приема с шест гласа „за“.
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 септември 2021 г., за заплащане
през месец септември 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
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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, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В тази връзка искам да напомня, че,
ако утре Българският лекарски съюз подпише това, което днес гласувахте
като допълнени в Методиката, следващата седмица ще помоля Надзорният
съвет да се събере и да утвърди останалите стойности.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Съгласни сме. Преминаваме към
следващата точка - 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 ЗЗО. Заповядай, проф. Салчев,
да докладваш.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Едно е заболяването, което е
включено тук – болести на ретината в извънболничната помощ.
Единствената промяна е, че добавяме още една специализирана комисия.
Нито променяме изискванията, нито нищо.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колко комисии имаме?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 34 са в момента комисиите, ако
приемете това допълнение ще станат 35.
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Добре. Гласуваме точката. Който е „за“, моля да гласува. Решението
се приема с шест гласа „за“.
По т. 7 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на болести на
ретината в извънболничната помощ“.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 8 от дневния
ред - Необходимост от увеличаване на обема на медицинските изделия по
Спецификацията, утвърдена с решения № РД-НС-04-76/24.09.2019 г. и №
РД-НС-04-95/16.10.2019 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Знаете, че когато надвишим
предварителния обем на медицинските изделия трябва да сключим анекс до
края на годината. Има предложение за два броя кохлеарни импланти и два
броя речеви процесори. Предложението е стандартно. Евентуално, ако се
появят пациенти, да могат да бъдат вложени медицинските изделия. В
рамките на бюджета сме.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси има ли по точката?
Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува.
Шест гласа „за“.
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По т. 8 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Увеличава определения по Спецификацията обем на група 7.1 Кохлеарна
имплантна система (КИС), за медицинското изделие HiRes Ultra CI HiFocus
Slim J Naida CI Q90, НЗОК код S07071000000023 с 2 броя.
ІІ. Увеличава определения по Спецификацията обем на група 7.3.
КИС/Речеви

процесор,

за

медицинското

изделие

Sound

Processor

CP910/920/Kanso, НЗОК код S07073000000006 с 2 броя.
ІІІ. Възлага на управителя на НЗОК да сключи споразумения със:
1. „Стамар 2013“ ЕООД за завишаване обема на медицинското
изделие HiRes Ultra CI HiFocus Slim J Naida CI Q90, НЗОК код
S07071000000023 с 2 броя.
2. ЕТ „МЕБОС-Мери Босева“ за завишаване обема на медицинското
изделие Sound Processor CP910/920/Kanso, НЗОК код S07073000000006 с 2
броя.
ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 9 – Разни.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с взетото решение на
заседанието на Надзорния съвет на НЗОК проведено на 07.10.2021 г. по
повод постъпилите писма от МБАЛ НКБ ЕАД, МБАЛББ „Света София“
ЕАД и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, и становището дадено от СЗОК, а
именно: „да се върнат писмата за изразяване на мотивирано становище от
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СЗОК, по представените документи да се изрази и становище от Централно
управление на НЗОК, и материалите да бъдат внесени отново за
разглеждане от Надзорния съвет, след пълното им окомплектоване“ съм Ви
представил както становището на софийската каса, както и на дирекция
„Бюджет и финансови параметри“. Тъй като това касае средства август
месец, които не са свързани с дейност нашата компетентна дирекция, както
и софийската каса предлагат да не бъде удовлетворено тяхното искане.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това го коментирахме предния
път. Аз искам с оглед коректност към всички, както и към болниците да Ви
кажа следното: те действително разкриха доста легла и това е намалило със
сигурност обема, койот са изпълнявали досега. Трябва да намерим начин за
извършване на това плащане. То не е толкова голямо, в подходящ момент е,
да ги подкрепим, но това да бъде абсолютно законно. И, ако ние вземем
решение, че можем да го помислим по-внимателно.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам на края на годината,
декември месец, ако има някакви остатъчни средства, да ги имаме предвид
тях, за да бъдат преразпределени.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ:Това са структуроопределящи
болници и е редно по този начин да не бъдат с една и съща тежест по
отношение на останалите лечебни заведения.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Аз мисля, че предложението на
проф. Салчев е разумно, в края на годината да помислим по въпроса и да
вземем решение. Това да се запише в протокола.
Минаваме към следващия материал по т. Разни.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имам една докладна, която е
свързана с обявената обществена поръчка - „Изграждане на Резервен
център за данни (Disaster Recovery Center) за нуждите на основните системи
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на НЗОК“. Уведомявам Надзорния съвет, че прекратих откритата
процедура поради това, че представеното техническо задание беше
сгрешено. Имахме три въпроса от няколко фирми, че това, което е
представено като техническо задание в изискванията за техническите
параметри не отговарят. Прекратих тази процедура. След като бъде
преработено техническото задание ще я обявим отново.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ:Аз го подкрепям.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е само за сведение.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към искането на
проф. Гигов за разглеждане на писмата от Българския лекарски съюз и
Българския фармацевтичен съюз. Имаме писмата. Те са ни предоставени.
Относно Българския лекарски съюз предлагам във връзка с
последното им писмо с искане за среща за обсъждане на Условия и ред по §
1, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г. между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз да ги поканим на среща във вторник от 14.30
часа, на която да дискутираме темата. Във връзка с епидемичната
обстановка предлагам на срещата да присъстват до пет представители на
всяка една от страните. Който е съгласен с това предложение, моля да
гласува. Предложението се приема с шест гласа „за“.
Сутринта получихте проект на Меморандум между Надзорния съвет
на НЗОК и Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Те
настояват възнаграждението за търговците на дребно на лекарствени
продукти за отпускане на напълно платени от бюджета на НЗОК
лекарствени средства за изпълнено предписание от 1 януари 2022 г. да
стане 4 лв. и съответно от 01 декември 2021 г. за изпълнението на
електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване да има
диференцирано възнаграждение от 10 лв. за изпълнено предписание.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз не възразявам срещу това.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Предлагам да поканим на среща
Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на среща в петък
сутринта, за да можем да обсъдим проекта на Меморандум. Който е
съгласен с това предложение, моля да гласува. Предложението се приема с
шест гласа „за“.
Колеги, ако нямате други теми за обсъждане, закривам днешното
заседание на Надзорния съвет. Благодаря на всички.

Заседанието приключи в 15.20 часа

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

Изготвил:
Д. Беличева
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