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

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

Днес, 16 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, 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.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: д-р Иван Кокалов
Заседанието започна в 14.20 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Започваме.
Дневният ред е от четири точки. Имате го пред Вас. Който е съгласен с така
предложения дневен ред, моля да гласува. Всички са „за“. Против няма.
Въздържали се няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009
г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при
прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК.
2. Спецификация, съставена по преда на чл. 56 от Наредба № 7/31.03.2021 г.
за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл. 30а от Закона за медицинските изделия и определяне на стойността,
до която те се заплащат за групите помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия, които ще се заплащат през 2022 г.
3. Обявяване на обществена поръчка за доставка на горива за автомобилите
на Националната здравноосигурителна каса, чрез карти за безналично
разплащане.
4. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов,
адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка - Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за
условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки
2

и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, проф.
Салчев, заповядай да докладваш.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с меморандума, който
беше подписан между Управителния съвет на Българския фармацевтичен
съюз и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса,
предлагаме проект на Наредба, която съдържа два члена допълнително.
Едното е чл. 8, ал. 5 да придобие следния вид: „Националната
здравноосигурителна каса заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1 по 4 лв. за всяко
отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и,
чието ниво на заплащане е 100 на сто“ и се създава нова ал. 5а със следното
съдържание: „За срока на обявено извънредно положение поради
епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка
поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от
Закона за здравето, НЗОК заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1 по 10 лв. за
всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и
продукт/и за лечение на остро инфекциозно заболяване по чл. 4 от Наредба
№ 7 от 2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието
домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели“.
Това нещо, след като се приеме на днешното заседание, се изпраща в
Министерството на здравеопазването, за да бъде публикувано за
обществено обсъждане.
Съгласувахме го с колегите от БФС. Те нямат възражения. Бяхме
предложили малко по-различен вариант например в чл. 8, ал. 5 да има
разграничение тези, които са под 10 лв. лекарствените продукти, да се
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плаща досегашната цена, а над 10 лв. – да се плаща по 4 лв., но те не се
съгласиха. Тъй че го предлагаме в този вариант.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Коментари? Предложения?
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз искам да кажа няколко думи. По
отношение на това, че моите прогнози и опасения, когато дискутирахме
меморандума, се потвърждават. 10 лв. си стоят, 4 лв. си стоят, тъй че аз
лично ще се въздържа, тъй като не подкрепям 10 лв. за ковид лекарствата.
Тогава дискутирахме въпроса. Затова аз лично ще се въздържа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Сега трябва да решим в какъв вид
ще приемем проекта на Наредба. При разговорите с тях беше коментирано
увеличението на изпълнена рецепта от 2 лв. на 4 лв. В момента се предлага
такъв вариант, но той не е краен. Така че, ако друг има същото мнение или
различно, моля да се изкаже.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Искам да попитам д-р Златанов, нали все още
няма решение на Министерския съвет за удължаване на срока на
извънредната епидемична обстановка.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: В момента няма такова решение.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Да, в момента го няма, така че на днешното
заседание не можем да приемем изменението на чл. 8, ал. 5а и влизането му
в сила от 1 декември 2021 г. Нямаме нормативно основание в момента. Ако
нещата се променят, тогава бихме могли да коментираме отново.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Нека да разделим гласуването на
две части. Който е „за“ безспорната, доколкото разбирам, промяна в чл. 8,
ал. 5 от 2 лв. на 4 лв. Подлагам на гласуване само това. Който е „за“, моля
да гласува. Предложението се приема с 8 гласа „за“. Въздържали се и
против – няма.
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И втората част вече е плащане 10 лв. на всяка изпълнена рецепта от
фармацевтите, насочени от „ковид зоните“ основно. Който е „за“ така
предложената промяна в текста, моля да гласува.
ЗА – Людмила Петкова, Мария Беломорова, проф. д-р Красимир Гигов, адв.
Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Александър Златанов, Румен Спецов, Теодор
Василев, Мария Петрова.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Предложението не се приема, тъй
като е гласувано с 4 гласа „за“ от необходимите 5. Текстът не се приема.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз предлагам да се обединим около
аргументите на колежката Петрова. Чисто формално това за мен е добро
основание за взимане на това решение.
Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

Подлагам

на

гласуване

решението да приемем проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба 10 само в частта на изменението на чл. 8, ал. 5. Който е съгласен,
моля да гласува. Приема се с осем гласа „за“. Против и въздържали се няма.
По т. 1 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №
10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната

здравноосигурителна

каса

на

лекарствени

продукти,

медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при
прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г., изм., бр. 34 от
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8.05.2009 г., доп., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр. 40 от 29.05.2009 г.,
бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 2.02.2010 г., бр. 67 от 30.08.2011 г., бр. 49 от
29.06.2012 г., бр. 48 от 10.06.2014 г., бр. 30 от 24.04.2015 г., бр. 62 от
14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от
10.06.2016 г., бр. 89 от 7.11.2017 г., в сила от 7.11.2017 г., бр. 95 от
16.11.2018 г., в сила от 16.11.2018 г., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 47 от
14.06.2019 г., изм. и доп., бр. 19 от 6.03.2020 г.; изм. с Решение № 9042 от
8.07.2020 г. на ВАС на РБ - бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 8.12.2020 г.;
доп., бр. 106 от 15.12.2020 г., в сила от 15.12.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр.73
от 3.09.2021 г.), ведно с мотиви към същия. Проектът и мотивите са
неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предложи проекта по т. 1 на
министъра на здравеопазването, ведно с мотивите към него.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов,
адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По втора точка от дневния ред Спецификация, съставена по преда на чл. 56 от Наредба № 7/31.03.2021 г.
за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.
30а от Закона за медицинските изделия и определяне на стойността, до
която те се заплащат за групите помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия, които ще се заплащат през 2022 г. заповядай, проф. Салчев, да докладваш.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с изискванията с чл. 56
от Наредба 7 и множеството промени в нормативната уредба предлагам на
Вашето внимание два варианта на спецификация, тъй като трябва да
6

открием търговете във връзка с помощните средства. Какви са разликите
между двата варианта. Единият е групиране за 2022 г. при запазване на
обема спрямо 2021 г. А вторият вариант е изчислен на база три години
назад потреблението на тези помощни средства. Като нашето становище е,
моето и на колегите експерти, да се приеме втория вариант, защото е почист, имаме по-дълъг период на изчисляване и затова предлагам
Надзорният съвет да вземе решение и да гласува втория вариант на
спецификация. Има групи изделия, които са отпаднали, тъй като не са
ползвани в дълъг период от време.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: На мен ми се иска в становището
на експертите на здравноосигурителната каса да се запише какво е
предложението. Тук се предлагат два варианта, като не са описани
предимствата и недостатъците на единия и другия вариант, и кое се
предлага, за да вземем ние отношение. Това е моята забележка. Официално
ние нямаме предложение от Националната здравноосигурителна каса. И е
хубаво във всички документи винаги да се казва какво е предложението и
защо се избира дадения вариант, за да можем ние да вземем решение.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В докладната са посочени какви са
двата варианта и е приложен анализ.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: В докладната е записано само, че
се представя вариант 1 и вариант 2. За мен е важно да има отразено какви
са предимствата на вариант 1, какви са предимствата на вариант 2 и какво
считате вие, и ние вече да вземем решение. Т.е., би трябвало това, което е
до нас, да бъде в такава форма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Разумно е.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: С мен се свърза Даниела Данчева,
която е от Асоциацията на ампутираните в България. Даде ми една заповед
от 2008 г. на Министерство на труда и социалната политика, която
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определя същия списък, в който са абсолютно същите неща, малко
разбъркани, аз ги гледах, със същите суми, от 2008 г. Списъкът по артикули
от тогава не е пипан. В голяма част от него са кожени каишки, щеки, които
отдавна не се произвеждат и които няма смисъл да влизат. Още повече, че
те са неефективни за децата при положение, че в момента се произвеждат
високотехнологични силиконови изделия, които въобще не са в списъка.
Това е едното. Списъкът въобще не е пипан от 2008 г. насам. Това, което
ми каза г-жа Данчева е, че този списък копира списъка с тези протези на
Горна Баня от 70-те години. Т.е., това са артикули от 70-те години на
миналия век, оставям настрана цените, че не са пипани 13 години назад, от
2008 г., което означава, че който от двата варианта да хванем на
предложението, то цената няма да се пипа, защото от 2008 г. не се мърда
тази цена. Не може за едни обувки да се плаща по 100 лв., при положение,
че те струват в пъти повече. Тук е важно да се види разликата, че когато са
били към АСП, те са били помощи, т.е. нещо допълнително, а тук вече не е
социална помощ. Аз съм категорично против този списък. Искам да
направя предложение комисията, която ще го изготвя отново, ще го
редактира,

ако

приемете

моето

предложение,

да

се

включат

и

представители на хора, които работят в тази сфера и да се направи един
работещ списък. Т.е., повечето неща трябва да се махнат, защото не се
произвеждат, а другите да се остойностят реално и да се вкарат неща, които
ще се ползват. Иначе няма смисъл от този списък. Просто няма смисъл. Аз
съм категорично против.
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Проблемът е, че ако средствата са
разчетени по този списък, при включване на нови изделия и ново
остойностяване те няма да имат достатъчно средства, защото не са
предвидени. Тук става въпрос и за осигуряване на парите.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тези помощни средства са
определени със заповед на министъра на труда и социалната политика,
съгласувано с министъра на здравеопазването. С тази заповед са
определени всичките тези неща. Ако ние трябва да правим отново търг, ние
първо трябва да откажем каквото и да е по принцип, и да започнем
отначало всичко, и да предложим на двамата министри да издадат нова
заповед с всички тези неща.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Това би имало смисъл.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз нямам нищо против. Кажете, че
няма да правим търгове. Отиваме в Министерството на финансите,
обясняваме, че няма как Надзорният съвет да направи и оставаме в тупик.
Законът ни разпорежда да го направим.
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: То би могло да се приеме сега с някаква
перспектива да се изработи, да се промени, а не да остава в този вид.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Повече от година с АСП и МТСП, и
Агенцията за хората с увреждания работим съвместно, за да направим това
нещо.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Въпросът е, че трябва да се
предоставят помощни средства.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: В голяма част тези помощни
средства не се произвеждат и никой не ги заплаща.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние се съобразяваме с нормативната
уредба. Досега е трябвало да има комисия в Министерството на труда и
социалната политика и Министерството на здравеопазването, за да може да
се решат тези неща. На нас ни хвърлят един списък и казват – обслужвайте
го.
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АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Въпросът е за мен, че няма пречка
да се изиска писмено становище и предложение от хората, които работят и
го правят това в ежедневието си, за да дадат предложения.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Искахме го – писмени становища от
Агенцията за хората с увреждания, от АСП какво се произвежда, къде се
произвежда. Ние не сме задължени да се обръщаме към тези хора, след като
те в момента са към други агенции. Те трябваше да го изискат това
становище.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Аз не споря за агенциите, които се
основават на тази заповед от 2008 г. Говоря за хората, които изработват
тези ортези, протези и за хората, които ги използват. Т.е., за потребителите.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Вашето предложение какво е?
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпросът е имаме ли полезен ход.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: За мен е редно да се изиска от
тези, които произвеждат тези помощни средства, от лекарите, които
работят и ги поставят, да си дадат те някакви предложения.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това трябваше да стане от миналата
година до сега.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Аз съм съгласна, но не е станало.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Към момента какво можем да
направим?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Прави се търг, прави се комисия.
В тази комисия може да бъде включен представител на тези, които посочи
г-жа Николова.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За това няма проблем.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако не се приеме списъкът,
хората ще останат без помощни средства. Не е вариант да се пишат неща,
които не се ползват. Въпросът е можем ли да намерим вариант, при който
да се актуализират позициите.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Ако не се произвеждат, няма да се явят
фирми, няма да сключим договор и тогава можем да търсим възможности
за промяна на тази спецификация.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тези изделия трябва да са
регистрирани в ИАЛ. Представен е анализът. Вижда се, че някои позиции
не са ползвани.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Защото те не се произвеждат, не
могат да се поддържат и с резервните им части, има по-качествени.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Още повече за тези търгове ще видим
какъв е разходът и могат да се включат и нови. И после може да се изготви
нова спецификация.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Но ние все пак трябва да
публикуваме спецификацията, за да видим кой ще се яви. Защото аз съм
абсолютно сигурен, че много няма да се явят, защото не отговарят на
изискванията, те трябва да са регистрирани в ИАЛ. И, ако се получи така,
че не се яви никой, ние ще Ви докладваме и правим новата спецификация.
В момента нямаме друг полезен ход.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Да го запишем, за да има на какво
да стъпим и да изискаме после допълване на спецификацията.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Може ли да запишем, че при
такива условия – неявяване и остатък на средства …
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: То си е ясно.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След като мине цялата процедура аз
ще докладвам на Надзорния съвет, защото трябва да докладвам за какви
пари и като се появи нула ще предложа. Такъв е редът.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Да се включи в комисията
представител, както предложи г-жа Николова.
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

Ние

в момента

решаваме

спецификацията, за да можем да обявим навсякъде и да стартира
процедурата.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Когато тези помощни средства са били
към АСП такава процедура по договаряне не е имало. И поради тази
причина всяка година от 2008 г. са пренасяни едни и същи медицински
изделия. Аз смятам, че точно при тази процедура по договаряне те
автоматично ще отпаднат и ще се появи необходимостта да се включат
нови. Считам, че преминавайки към касата на тази процедура по
договаряне, като не се яви никой, като не отговарят на изискванията,
веднага ще се породи необходимостта да бъдат включени нови, и тогава
вече ще се задейства да се актуализират тези заповеди на министъра на
труда и социалната политика, и на министъра на здравеопазването, да се
изиска становище от ИАЛ.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След като мине цялото това нещо,
тогава Надзорният съвет ще има основанието да каже – изискайте и
съставете нов списък. В момента ние наследяваме това, което е.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Моето становище е, че не е
задача на здравноосигурителната каса да осигурява тези средства. Трябва
да вземем становище по този въпрос. Социалният смисъл на тези средства
вече губи своята същност.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам по принцип да вземете
решение за спецификацията. А Надзорният съвет да ми възложи да изпратя
писмо до Министерство на финансите, Министерството на труда и
социалната политика, и т.н. с молба да се отложи с още една година, докато
не бъдат уредени всички тези въпроси. Да продължава АСП да работи по
същия начин, както до сега, ние ще си превеждаме трансферите, както е до
момента и да не създаваме сега, януари месец, напрежение сред хората.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: В такъв случай тогава няма да се
извърши тази процедура и тя ще отпадне.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние ще я задействаме. Ако
законодателят в закона не приеме това удължаване, ние продължаваме по
този ред. Ако го приеме удължаването, ние прекратяваме процедурата.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: И всичко си продължава по стария
ред?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. Затова предлагам две решения.
Едното е да утвърдите спецификацията и едно допълнително решение,
което

предлагам

–

да

възложите

на

управителя

да

информира

Министерството на труда и социалната политика, Министерството на
финансите с молба от Надзорния съвет да бъде удължен срока до
31.12.2022 г. и да бъде записано в Закона за бюджета на касата.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Трябва да има мотиви, които да
бъдат добре описани.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние мотивите ги имаме за това
нещо.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване това,
което се предлага. Подлагам на гласуване решението за спецификация, като
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приемаме втория вариант. Който е съгласен, моля да гласува. Решението се
приема със седем гласа „за“, един въздържал се и против няма.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава Спецификация с определени и групирани помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ),
за които НЗОК ще заплаща след провеждане на процедура по реда на
Наредба № 7/31.03.2021 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.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – адв. Христина Николова.
Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

И

който

е

съгласен

с

предложението на проф. Салчев да изпрати писмо до МТСП и
Министерството на финансите за удължаване на срока до 31.12.2022 г.,
моля да гласува. Приема се с осем гласа „за“.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Третата точка е - Обявяване на
обществена поръчка

за доставка на горива за автомобилите на

Националната здравноосигурителна каса, чрез карти за безналично
разплащане. Получихме писмо от Националната агенция за приходите с
направени предложения за корекция в документацията. Съобразихме се с
тях, преработена е техническата документация и предлагам да бъде обявена
обществена поръчка за горивата – за бензин А 95 – 165 000 литра, за бензин
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А 98/100 – 100 литра и за дизел – 28 000 литра, като количествата са
съобразени с броя на колите и пробегът, който имат средногодишно.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Алтернативата, която се предлага А 100, има ли
я като позиция, търгувана на стоковата борса?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, има А98/100.
МАРИЯ ПЕТРОВА: Просто да не излезем извън това, което се
предлага на стоковата борса, затова попитах.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако няма други въпроси,
изказвания, подлагам на гласуване решението. Който е съгласен, моля да
гласува. „За“ всички . Няма против и въздържали се.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава откриването на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на горива за автомобилите на Националната
здравноосигурителна каса, чрез карти за безналично разплащане“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на
процедурата по т. 1 и чрез регистрирано на борсата дружество да сключи
борсов договор за доставка на горива за срок от 36 месеца, с прогнозна
стойност на борсовия договор до 498 000.00 лв. без ДДС.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов,
адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към точка Разни.
Проф. Салчев, заповядайте.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Едното е във връзка с постъпило
писмо от д-р Златанов за извършена проверка в болницата в Ямбол.
Изпратени са Ви всички материали от проверката. Ние няма какво да
коментираме

относно

наложените

санкции

от

районната

здравноосигурителна каса. Управителят на НЗОК няма право да се бърка в
контролната дейност на районните каси. Материалът Ви е представен за
сведение.
Следващото е писмо от Българската асоциация на помощникфармацевтите. Днес и омбудсманът изпрати жалба, в която помощникфармацевтите желаят да получават тези 360 лв., които са за специалистите
по направление „здравни грижи“. Изпратихме Ви цялата документацията.
Обърнахме се към Министерството на образованието и науката. И те не ни
дадоха ясен отговор. За мен най-чистият вариант е, ако се реши следващата
година от януари месец да се плащат тези пари, просто да бъдат добавени в
закона, защото в момента по закон и по нашите документи те нямат право
да получават тези 360 лв., както нямат право да ги получават медицинските
биолози, медицинските физици и т.н., тъй като не влизат в обхвата на
специалността. Не е единно становището, но класификаторът на
професиите ги слага извън този обхват.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Съгласно Наредбата за единните
държавни

изисквания

за

придобиване

на

висше

образование

по

специалности е записано, които попадат в обхвата на специалностите по
„здравни грижи“. Въпросът е формален и логичен.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има огромна разлика между къде
получаваш образованието си и класификатора на професиите.

В

класификатора на професиите те не са в „здравни грижи“.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: В случая трябва да се вземе
решение по този въпрос. Трябва да се изиска становище от Министерството
на здравеопазването по този въпрос, за да може да се вземе едно
балансирано

решение.

Иначе

излиза,

че

Националната

здравноосигурителна каса не приема някои нормативни документи.
Съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на
висше образование е записано, че специалността помощник-фармацевт е
специалност

от

едновременно

професионално

трансферът,

направление

който

го

прави

„здравни

грижи“.

Министерството

А
на

здравеопазването касае хора, които са към здравните грижи. И в този
смисъл е добре, според мен, да се вземе становище от Министерството на
здравеопазването.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Логично е това, защото вършат
една и съща работа.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Предлагам наистина да се изиска писмено
становище от Министерството на здравеопазването и пак да се гледа на
Надзорен съвет.
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Те писаха и до нас, до Министерството на
финансите и ние им отговорихме, че трябва становище от Министерството
на здравеопазването.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще изпратим официално запитване
до Министерството на здравеопазването.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Обединяваме се по всичко казано
и възлагаме на управителя на НЗОК да изиска писмено становище от
Министерството на здравеопазването по този казус. Това ни е решението
по тази точка. Който е съгласен, моля да гласува. Всички са „за“.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващото е един малко особен
въпрос – необходимост от служебно удължаване на срока на валидност на
протоколите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично на
хронично болни пациенти. Изпратихме писмо до двата съюза, които имат
отношение към това. Българският фармацевтичен съюз каза, че нямат
проблем, но трябва няколко дена преди това да бъдат уведомени. Но,
Българският лекарски съюз категорично възразява удължаването на
протоколите. А без тяхното съгласие, тъй като това влиза в НРД, ние не
можем да ги удължим. И в момента от една страна са пациентите, които
непрекъснато питат, а от друга страна са изпълнителите, които трябва да
правят това нещо и плановият прием е спрян. Затова уведомявам
Надзорният съвет, тъй като лекарският съюз казват, че няма да изписват,
тъй като протоколът, който е издаден, отива при общопрактикуващия лекар
и той изписва рецептата, и няма да изписват рецепти на хронично болни, на
които вече една година са им удължавани протоколите без да видят
съответния пациент.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Това не е съвсем така, защото
всички хронично болни си ходим редовно при лекар. Казвам, че обективно
не е така. Ние си познаваме много добре състоянието и при най-малкото
отклонение ходим.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: За какъв период от време за
удължаване става въпрос?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те искат удължаване докато е спрян
плановия прием, самите пациенти.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Логично е да ги удължим, според
мен. В интерес на хората е.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Служебното удължаване води до
това, че след това трябва да бъде изписана рецептата.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако всички сме съгласни…
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: А за какъв период ще ги удължаваме?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Докато не падне забраната за планов
прием.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен с това решение
да се удължи автоматично докато отпадне забраната за планов прием, моля
да гласува. Всички са „за“.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Разрешава служебно удължаване на срока на валидност на
протоколите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично на
хронично болни пациенти за времето, в което със заповед на Министъра на
здравеопазването е спрян плановия прием в лечебните заведения за
болнична медицинска помощ.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов,
адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващото писмо е във връзка с
прилагането на реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона
за бюджета на НЗОК за 2021 г. или това са компенсирани промени между
двама изпълнители на болнична медицинска помощ. Касае се за МБАЛ
„Девин“ и СБР „Родопи“, гр. Рудозем.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Какво е становището на касата?
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

Становището

на

касата

е

положително.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен да утвърдим
компенсираните промени между МБАЛ „Девин“ и СБР „Родопи“, моля да
гласува. Решението се приема с осем гласа „за“. Против и въздържали се
няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Утвърждава, в приложение към настоящото решение, компенсирани
промени на месечните стойности на РЗОК - Смолян между МБАЛ „Девин“
ЕАД, гр.Девин и СБР „Родопи“ ЕООД, гр. Рудозем за дейностите извън
приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021
г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК Смолян, утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се
отразят в Приложение 2 към сключените индивидуални договори на
изпълнителите на болнична медицинска помощ.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов,
адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

Следващото

също

касае

компенсирани промени в РЗОК – Стара Загора между СБАЛПФЗ Стара
Загора ЕООД и КОЦ Стара Загора. Предоставени са Ви всички документи.
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И на районната каса и нашето предложение е да бъдат извършени тези
компенсирани промени.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен да утвърдим
компенсираните промени, моля да гласува. Решението се приема с осем
гласа „за“. Против и въздържали се няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Утвърждава, в приложение към настоящото решение, компенсирани
промени на месечните стойности на РЗОК – Стара Загора между СБАЛПФЗ
- Стара Загора ЕООД и КОЦ Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загора за
дейностите извън приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК –
Стара Загора, утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се
отразят в Приложение 2 към сключените индивидуални договори на
изпълнителите на болнична медицинска помощ.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Румен Спецов, Теодор Василев, Мария Петрова, проф. д-р Красимир Гигов,
адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И още една точка има, която е по
предложение на г-жа Николова във връзка с две писма от г-н Владимир
Томов, Председател на Националния алианс на хора с редки заболявания,
касаещи пациенти с редки заболявания. Едното касае Полицетимия вера по
клинична пътека № 242, като там предложението е да се промени Наредба
№ 9, като ние нямаме отношение към това нещо. И другото е за
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заболяването Муковисцидоза, където ни е сезирал с искане да се включи
прилагането на таргетна терапия на лица под 18 г. с това заболяване в
Наредба № 10. За съжаление за лица под 18 г. ние в момента го плащаме по
Наредба № 2 за муковисцидозата, тъй като кратката характеристика е само
за лица над 18 г. Изпратил съм Ви цялата преписка и нашето становище за
сведение. Не мога да предложа промяна на Наредба № 9, това е работа на
Министерството на здравеопазването и другото е, че не мога да наруша
кратката характеристика на продукта.
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Тъй като вчера говорих с г-н
Томов за Полицетимия вера всъщност продуктът, за който става въпрос е
включен в приложение 2 на Позитивния лекарствен списък, включен и в
Наредба № 9, в приложение 5, което определя план на лечение на болни със
злокачествени заболявания и в приложение 6 – системно лекарствено
лечение. Така че това, което говорихме, включително там са включени
МКБ кодовете. Това, което говорихме вчера и обсъждахме с него нещата е,
че е по-разумно и което касата всъщност може да направи, за да не се пипа
на този етап Наредбата е да се добави на този етап в списъка, който е към
амбулаторна процедура № 6 МКБ 10 D45.0. По този начин лекарите ще
могат основателно да изписват медикамента по амбулаторна процедура №
6. Казвам го, за да го помислите и евентуално да го обсъдим на следващо
заседание дали е възможно.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: А това изисква ли промяна на Наредбата?
АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Не, не изисква промяна.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като това запитване го
получихме в последния момент, аз съм го изпратил на три дирекции за
становище и не мога нищо да кажа. Но, трябваше да го поставя на Вашето
внимание. Моето предложение е след като се даде становището на нашите
експерти, тогава да предложа на Надзорния съвет някакво решение.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Нещо друго има ли?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изпратил съм Ви един материал,
който е по искане на г-жа Лорер да се говори за лекарствата. Направихме
два доклада и една презентация. Единият доклад е на лекарствената
дирекция, която казва какви са проблемите с лекарствата и какви ще
възникнат следващата година. Другият доклад е от актюера, който направи
пълен анализ на механизма, който се прилага в момента, също с негови
предложения. Част от тези неща, които ние предлагаме евентуално за
промяна в нормативната уредба, те могат в бъдеще да бъдат предложени за
промяна на различни закони. Този материал Ви го е изпратен за сведение в
момента, но когато решите, когато започнем да говорим за бюджета на
касата, особено за лекарствата, да сте запознати предварително, за да имаме
решение по този въпрос, тъй като аз продължавам да настоявам, че трябва
да има четвърта група лекарства и тук сме го доказали защо.
Ще Ви помоля, уважаеми колеги, наистина да се запознаете с
представения материал и ако имате някакви въпроси ще Ви изпращаме
допълнително информация. Както и презентацията, която сме Ви изпратили
сме я изпратили на ARPharM и БгФармА.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Изчерпа се дневния ред. Закривам
заседанието. Благодаря Ви за участието.
Заседанието приключи в 15.05 часа

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