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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
02 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Днес, 02 ноември 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, Людмила
Петкова, Мария Беломорова, Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор
Василев, 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.
Заседанието започна в 14.05 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден на всички. Имаме
кворум. Всички членове на Надзорния съвет присъстват. Пред Вас е
дневният ред, който е от 4 точки. Който е съгласен с така предложения

дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Дневният ред е
приет с 9 гласа „за“.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Прилагане реда на т. 7.17 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
м. септември 2021 г.
2. Откриване на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно
абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с
резервни части и консумативи за копирни апарати в ЦУ на НЗОК и 28-те
РЗОК“.
3. Меморандум за сътрудничество между Надзорния съвет на НЗОК и
Управителния съвет на БФС.
4. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. др Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка - Прилагане реда
на т. 7.17 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 м. септември 2021 г. - давам
думата на проф. Салчев да представи материала.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първо искам да се извиня на
членовете на Надзорния съвет, че вчера изпратихме материала, но до вчера
изчислявахме стойностите. Само да кажа как са изчислени. Първо, преди
миналата седмица беше прието до 85%, плюс отчетената дейност и
остатъкът до 100% се преизчисляваше на всяко лечебно заведение. Тъй че
общата стойност на неблагоприятните условия за работа, които сме
платили е 6 млн. лв. по НУР до 85% и 28 млн. лв., които сега предлагаме да
бъдат преразпределени до 100% на лечебните заведения, които лекуват
пациенти с COVID-19 или общо 34 млн. лв., които покриват така
наречените разпределени месечни стойности през м. септември за
лечебните заведения. Дадена Ви е справката по лечебни заведения. Тъй че
предлагам Надзорният съвет да приеме това разпределение, за да могат да
се пуснат плащанията към тези лечебни заведения.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? Питания? Аз искам да
попитам колко от лечебните заведения няма да получат поради нула
дейност, колко получават до 85% и колко до 100%.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От 379 изпълнители на болнична
медицинска помощ само 172 имат легла за COVID-19, като 4 броя имат
използваемост под 10%, което значи, че няма да получат 100%, а ще си
получат отчетеното. 22 броя имат използваемост над 10%, но са си отчели
100% месечните стойности, тъй че там няма какво да преразпределяме. И
всички останали, които са посочени тук – 146 лечебни заведения – ще
получат преразпределение в рамките на 28 238 371 лв. Данните са посочени
в докладната записка.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси има ли? Няма.
Тогава преминаваме към гласуване на тази точка. Който е съгласен с
предложеното решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. С
девет гласа „за“ решението се приема.
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По т. 1 от дневния ред
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 ноември 2021 г., съгласно реда на т. 7.17 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 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, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. др Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Към тази точка има още едно
решение. Тъй като има едни средства, които са предвидени, в размер на 25
млн. лв. във второто тримесечие да бъдат преразпределени, тези 25 млн. лв.
очакваме към края на годината да останат също неразпределени и затова
предлагам: при установени неусвоени средства за здравноосигурителни
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плащания за дейности в болничната медицинска помощ към края на 2021 г.,
същите да бъдат разпределени по критерии и ред за определяне на
изпълнители на болнична медицинска помощ по чл. 4, ал. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна част от Методиката по чл. 344, ал.
1, т. 6 от Националния рамков договор за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г., съгласувани между Председателя на Надзорния съвет на
НЗОК и

Председателя на Управителния съвет на Българския лекарски

съюз № РД-НС-05-9-11 от 29.04 2021 г. или това е за всички лечебни
заведения, които имат интензивни легла 3 към 1 да бъдат преразпределени
тези средства. По този начин ще отговорим и на искането на Българската
болнична асоциация, която непрекъснато питаше защо тези средства не са
преразпределени. И тъй като очакваме между 18 млн. лв. и 25 млн. лв. да
останат до края на годината да бъдат преразпределени и затова предлагам
това решение, ако приеме Надзорният съвет, да може декември месец, след
като направим всичките разчети, да предложим на Надзорния съвет да
бъдат разпределени.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Колко лечебни заведения за болнична
медицинска помощ ще получат тези средства?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Всички, които имат интензивни по
реда на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате, колеги, думата за
коментар, предложения.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз съм съгласен с това
предложение да подпомогнем болниците.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря Ви, проф. Гигов.
Подлагам на гласуване това решение. Който е „за“, моля да гласува.
Решението се приема с девет гласа „за“.
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
При

установени

неусвоени

средства

за

здравноосигурителни

плащания за дейности в болничната медицинска помощ към края на 2021
г., същите да бъдат разпределени по критерии и ред за определяне на
изпълнители на болнична медицинска помощ по чл. 4, ал. 5 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна част от Методиката по чл. 344, ал.
1, т. 6 от Националния рамков договор за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г., съгласувани между Председателя на Надзорния съвет на
НЗОК и Председателя на Управителния съвет на Българския лекарски
съюз № РД-НС-05-9-11 от 29.04 2021 г.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. др Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следващата
точка от дневния ред - Откриване на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и
снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати в ЦУ на
НЗОК и 28-те РЗОК“. По точката ще докладва проф. Салчев. Имате думата,
проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В Централно управление на НЗОК и
28-те районни здравноосигурителни каси към настоящия момент са
инсталирани и се използват 127 броя копирни апарати. Представена Ви е
цялата документация. На базата на това получихме допълнително бележки
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от Националната агенция по приходите. Съобразени са в документацията.
Тъй че, ако решите, да откриете обществената поръчка.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Тази тема всяка година я разглеждаме и аз
изразявам едно и също становище вече няколко години и няма никакъв
ефект. Може би касата е една от малкото институции от такова национално
ниво, която работи по този средновековен начин, да поддържа
следгаранционно машини, които са на 10 – 15 години, които са доста
амортизирани, които машини изискват тежка поддръжка, изискват
резервни части, които са спрени от производство, което оскъпява
значително стойността на поръчката. Всички нормални институции в
България вече са минали на така нареченото абонаментно обслужване,
където

техниката

е

предоставена

от

определения

контрагент,

консумативите са за сметка на контрагента и се плащат по различен начин,
дали на брой копия, дали като наем за машините и т.н. Просто на касата не
отива да повтаря едно и също нещо, което за мен е грешна практика. Така
че, аз лично ще гласувам против това нещо. Няма никакво развитие.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако предложите, можем да направим
проучване и пак да внеса тази точка, ако има друг вариант.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Миналата година предлагахме, имаше такъв
ангажимент да се видят възможностите.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако прецени Надзорният съвет,
възложете, ще направя проучване, ще внеса отново с двата варианта – този
и евентуално абонамента. Аз не възразявам. Не сме притиснати от времето.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Предлагам да се направи едно проучване за
вариантите, за практиката в държавните институции – министерство на
финансите, НОИ. Има добри практики.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И да се предложат двата варианта.
Не само този вариант.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Тогава се обединяваме около
такова решение – не се приема и не се обсъжда т. 2 от дневния ред, а се
отлага с ангажимента на проф. Салчев да внесе и второ алтернативно
решение, след проучване на опита на други структури подобни на НЗОК.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Беше казано ясно да се види дали можем да
сключим абонамент, защото другите са на абонамент. Така че, според мен,
просто го отлагаме и да се проучи има ли възможност за това, което се
предлага да се сключи абонамент.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Да се направи анализ.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Приемаме го. Който е „за“
отлагане на точката, моля да гласува. 9 гласа „за“.
Отиваме към т. 3 от дневния ред - Меморандум за сътрудничество
между Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БФС
Предишния път имахме работна среща с Управителния съвет на
Българския

фармацевтичен

съюз.

Чухме,

видяхме,

коментирахме

предложенията на ръководството на Българския фармацевтичен съюз. Бяха
дали един меморандум в един вид, който претърпя развитие след
разговорите с тях и предложенията от наша и от тяхна страна. Общо взето
там нещата, които те искаха са три (за информация на всички, които не
бяха) първо, искаха да бъдат признати като фармацевти и да бъдат
признати като хора на първа линия за борба с COVID-19, от там съответно
желанието им за 1000 лв. месечно средства поради тази причина, които те
да получават. Второто им беше желанието за това, че те изтъкнаха
причини, че от 2009 г. не е променяна таксата, която те получават за
изпълнена реимбурсирана на 100% рецепта от 2 лв. на 4 лв. Сега е 2 лв., а
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искат да стане 4 лв. И третата им точка беше, че желаеха всяка изпълнена
от тях рецепта, COVID-19 рецепта от „ковид зоните“ за лечение на COVID19 да се заплаща сумата 10 лв. Това бяха исканията им. След коментари,
мисля, че разбраха, че не може да се изпълни първото им искане, защото
това е описано в Закон, те не съществуват там като група, няма как да стане
даже и при желание, защото е извън обсега ни. Втората част я
коментирахме. Те обещаха да направят разчети, за да мотивират тази сума,
защото, ако ние се съгласим, тази сума трябва да се заложи в бюджета за
2022 г., да влезе в бюджета на НЗОК, от там в държавния бюджет, да бъде
гласувана и от там да има силата от 1 януари 2022 г. Затова казахме, че е
необходима мотивация, да мотивират с числа, аргументи поради каква
причина сумата да бъде променена от 2 лв. на 4 лв. И вече по трета точка да
се заплаща по 10 лв. на изпълнена рецепта за COVID-19 от здравната каса
към тях стои към момента като коментар, но е заложена в меморандума.
„За“ ли е Надзорния съвет да подпишем такъв меморандум? Трябва
да ме упълномощите и да го подпиша от наша страна. Това означава, че
трябва да спазим някои срокове и да го изпълним, ако го подпишем в
частта, която казахме, че е възможно.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не можах да разбера мотивите защо ковид
рецептите трябва да се плащат на 10 лв. За другото съм съгласен, че трябва
да се вдигнат другите на 4 лв. Но не можах да разбера защо ковид
рецептите трябва да са 10 лв. Някой може ли да ми обясни мотивите,
защото аз не ги видях.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Мога да Ви кажа какво
коментираха миналия път, че изпълняването на ковид рецепта носи риск за
тях от заразяване с COVID-19, защото обслужват ковид болни,
изпълнявайки техните рецепти. Това беше основната им причина. Нищо
друго не казаха.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Понеже изпълняват рецепти на ковид болни
затова ще се заразят. Как ще се заразят? Те и с другите могат да се заразят.
Това някак си ми се вижда малко изсилено. Ние миналия път си говорихме,
че трябва да правим срещи, трябва да ги изслушаме, но да не прекаляваме с
тези неща. Разбрахме, че са правили и среща с президента на републиката
за тези 1000 лв. Ние им казахме, че това не зависи от нас, това е бюджета на
държавата. Специално за рецептите за това, че има риск от това, че
изпълняват рецептите от „ковид зоните“ не мога да го приема на сериозно,
честно да Ви кажа. Съгласен съм да се подпише меморандума, съгласен
съм с тях по-често да се срещаме, да се изслушваме, но това с 10 лв. …
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря за мнението.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като част от тези неща са
свързани с изменение на Наредба № 10, в момента сме подготвили
изменение на Наредба № 10, която да изпратим на Министерство на
здравеопазването във връзка с всички тези плащания, тъй че аз бих
помолил колегите да упълномощят д-р Златанов да подпише, за да може да
изпратим този меморандум, да се успокоят колегите от фармацевтичния
съюз. Ще продължим и разговорите по новия договор, който е за
следващата година. В момента те са подписали само анекс за удължаване
на стария договор. За да имаме така наречената свобода на действие, за да
преговаряме по-нататък.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм съгласен да се увеличат рецептите от
2 лв. на 4 лв., съгласен съм да се даде на Министерството на
здравеопазването промяна в Наредба № 10, но какво значи ние сега да
гласуваме да се подпише… Нека да се подпише, но, ако има такова искане,
аз лично не мога да го приема, че 10 лв. трябва да се заплаща на ковид
рецепта.
РУМЕН СПЕЦОВ: Това за 10 лв. на всяка рецепта ли е?
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, само за тези, които са за
безплатните лекарства за COVID-19, на рецепта, която включва няколко
лекарства. За месец и половина имаме 970 изпълнени рецепти. До края на
годината не знам колко рецепти ще бъдат изпълнени, но няма да е нещо,
което да натовари бюджета. Декември месец рецептите, които ще се
изпълнят, ще се платят януари.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Въпросът е принципен.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Знам, че въпросът е принципен.
Моята молба е да упълномощите д-р Златанов да подпише меморандума и
да продължим разговорите с тях.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Меморандумът ни обвързва. Ние, подпишем
ли го, то го подписваме с тези параметри – 10 лв. и 4 лв.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да и ние ще предприемем
необходимите действия.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това е една мярка за повече
аптеки да бъдат привлечени в осигуряването на населението с ковид
лекарства. Тази мярка е добра, защото повече аптеки ще се привлекат по
отношение на разпространението на лекарства. В момента много аптеки
отказват да работят с НЗОК. А по този начин, както чухте и проф. Салчев
не са толкова големи разходите, ще дадем възможност повече хора да се
възползват от тази възможност. В момента сме в една много тежка
пандемична обстановка. И всяка мярка, дори да не е напълно бюджетно
подкрепена в това отношение те ще подпомогнат тази борба. Като се излезе
от тази ситуация, тогава ще решаваме наново. Но в момента това ще
подпомогне борбата срещу COVID-19.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Акцентът тук беше, всички сте
прави, че трябва по някакъв начин да ги мотивираме да предлагат тази
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услуга изпълняването на безплатна рецепта и в най-малките аптеки. За 4 лв.
има посочени аргументи защо предлагат толкова. Меморандумът е един
знак, че сме готови да разговаряме с тях.
Аз подлагам на гласуване меморандума в този му вид. Седем гласа
„за“. Против? Няма. Въздържали се? Двама. Със седем гласа „за“ се приема
меморандума, като се упълномощава Председателят на Надзорния съвет да
го подпише от страна на НЗОК.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема представения проект на Меморандум за сътрудничество между
Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БФС, неразделна част
от протокол № РД-НС-05-30/29.10.2021 г.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет на НЗОК да подпише
Меморандума по т. 1 с Председателя на Управителния съвет на БФС.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина
Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов, Теодор Василев.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Отиваме в т. Разни. Има две
предложения.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те са информативни.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Не, аз имам да поставя едно
предложение, което подлежи на гласуване, а то е следното: Поради етап от
развитието на пандемията, без да влизам в подробности, липсата и
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невъзможността за подсигуряване на достатъчно интензивни легла за
лечение, възникна предложение и идея, понеже само ОАИЛ с ниво три
могат да отчитат и да лекуват болни с COVID-19, нуждаещи се от
интензивни грижи и интубиране, а второ ниво не може, дали да не
допуснем, това е и предложението в пандемията от COVID-19…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Веднага отговарям. Преди малко
изпратих на Вас и на министъра на здравеопазването предложение за нова
клинична процедура 8, която включва всички тези облекчени условия.
Възможността е Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна
каса заедно с Управителния съвет на Българския лекарски съюз във връзка
с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и последващи
решения на Министерския съвет за срока на извънредната епидемична
обстановка

на

епидемичното

територията

на

разпространение

Република
на

България,

COVID-19

и

свързана

с

съществуващата

непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, както и във
връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и
за преодоляване на последиците да го вкарат като Анекс към НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. Затова предлагам нещата да се
погледнат в Министерството на здравеопазването, защото там условията са
направени много облекчени.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: След като ни го върне това министърът, да
видим какво е становището, тогава Надзорният съвет ще се произнесе. Тук
министърът трябва да го реши. Той отговаря за здравеопазването.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Идеята е много добра. Важно е да
го направим бързо, защото сега имаме нужда от легла за тежко болни, за
реанимация, а не след 6 месеца.
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Лекарският съюз вече е тук. След малко приключваме и ще ги
поканим.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Какво ще дискутираме с Българския лекарски
съюз?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изпратил съм Ви материалите колко
са останали средства в извъблоничната помощ и как да се преразпределят.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да ги поканим тогава.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Тръгнали са си.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Нямаше как да прекъснем
заседанието, защото обсъждахме важни теми. Бързахме да приключим.
Сега часът е 14.45. Ние сега можем да вземем решение и да видим дали те
ще се съгласят или не. Ние трябва да имаме позиция. Трябва да водим
разговори, преговори.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За болниците го решихме проблема.
За специализираната извънболнична помощ има вариант за действие, който
съм Ви го изпратил наистина в последния момент. Но, предлагаме
разпределението на допълнителен брой направления бл. 3. „Медицинско
направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ-НЗОК № 3), като предлагаме в рамките на 26 млн. лв., които
евентуално ще останат, защото ние сега не знаем колко ще останат към
края на годината, да бъдат разпределени допълнително около 700 хил.
направление. Едно направление бланка 3 води до отчитаното на 1 първичен
преглед за 24,5 лв.и 1 вторичен преглед за 12 лв., т.е. едно направление
води до разход от 36,5 лв. Това е за СИМП. Зависи дали джипитата ще
пуснат направления. Но, тъй като те ще ги получат като бройка, те ще
трябва да ги изконсумират. Това е нашето становище.
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И второто е да премахнем ограничението за изпълнителите на СИМП
да отчитат вторични прегледи до броя на отчетените първични прегледи за
месеца. Сега в момента е един първичен – един вторичен. Премахваме това
ограничение. До края на годината колкото отчетат вторични.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Спазваме принципа пари за дейност.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Специално за СИМП. За първичната
извънболнична

помощ

ще

ни

останат

около

14

млн.

лв.

За

специализираната извънболнична медицинска помощ Ви казах нашето
виждане. Денталната помощ е минус 8 млн. лв. За медико-диагностичните
дейности имаме 3 млн. лв. до края на годината и мисля, че покрай PCR
тестовете ще излезем на минус. Това е накратко, което мога да Ви кажа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, поради изчерпване на
дневния ред закривам днешното заседание на Надзорния съвет. Благодаря
Ви за участието.

Заседанието приключи в 15.00 часа

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

Изготвил:
Д. Беличева

15

