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

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

Днес, 25 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, Теодор Василев, Мария Петрова, адв.
Христина Николова.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова –
подуправител на НЗОК.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Румен Спецов, д-р
Иван Кокалов, проф. д-р Красимир Гигов.
Заседанието започна в 14.10 часа.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Имаме
кворум.

Откривам

днешното

заседание

на

Надзорния

съвет

на

Националната здравноосигурителна каса. Дневният ред е пред Вас. Той е от

шест точки. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува. Приема се с шест гласа „за“.
ДНЕВЕН РЕД:
1. 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. октомври 2021 г.
2. 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. октомври 2021 г. за изпълнители на болнична медицинска помощ.
3. Прилагане реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
4. Предложение за използване на средства от резерва на НЗОК, на
основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване.
5. Откриване на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Резервен
център за данни (Disaster Recovery Center) за нуждите на основните
системи на НЗОК“.
6. Разни.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Първа точка е - Прилагане реда
на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка“ за м. октомври 2021 г. Имате думата,
проф. Салчев.
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. Общата
стойност на средствата за неблагоприятни условия на работа е 8 434 697
лв., като в това число за ПИМП – 761 579 лв.; СИМП – 1 310 635 лв.;
денталната помощ е както виждате най-много – 5 956 877 лв. и медикодиагностичните дейности – 405 606 лв. Приложили сме Ви една справка, за
да видите средна стойност по региони. Предлагам на Надзорния съвет да
утвърди предложените стойности за работа при неблагоприятни условия на
изпълнителите на ПИМП, СИМП, МДД и дентална помощ. Това е за
извънболничната помощ.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Коментари има ли? Няма. Който е
съгласен с предложеното решение, моля да гласува. Приема се с шест гласа
„за“.
По т. 1 от дневния ред
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 ноември 2021 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец октомври 2021 г., по реда
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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, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За болничната медицинска помощ
доплащанията са два вида. Едното е така наречения редовен НУР, това е по
т. 1 от дневния ред. Това са всички плащания до 85%. Като от всички 379
изпълнители на болнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК,
за дейност м. октомври 2021 г., 7 изпълнители не са отчели дейност, 308
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 64 от изпълнителите на болнична
медицинска помощ стойността на отчетената и одобрена за заплащане за м.
октомври 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 1 983 332 лв. Това е за
така наречения НУР до 85%. Имате таблицата с лечебните заведения.
Защо материалът е даден разделно. След като се изплати нормалният
НУР, остатъкът от парите по Методиката се разпределя до 100% на
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лечебните

заведения,

които

имат разкрити

ковид

легла

и

имат

използваемост над 10% от тези легла. Такава е логиката. Затова първо
трябва да се приеме НУР до 85% и после другия.
Д-Р

АЛЕКСАНДЪР

ЗЛАТАНОВ:

Въпроси

имате

ли?

Предложения? Няма. Който е съгласен с предложеното решение, моля да
гласува. Против? Въздържали се? Няма. Решението се приема с шест гласа
„за“.
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 октомври 2021 г., за заплащане
през месец ноември 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
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,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка от дневния ред е 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.
октомври 2021 г. за изпълнители на болнична медицинска помощ. Това
всъщност е доплащането 100% на 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 ковид. От 379 изпълнители на болнична медицинска
помощ 181 лечебни заведения имат легла за ковид, от тях 3 имат
използваемост под 10%. На тях не им се заплаща на 100%. Те си получават
другите пари, които не са по т. 7.17 от Методиката. 52 лечебни заведения
имат използваемост над 10%, но са отчели дейност на 100% от утвърдената
месечна стойност и не отговарят на заложените критерии в т. 7.17 от
Методиката, тъй че на тях няма какво да доплащаме. И за останалите 126
броя лечебни заведения предлагаме да бъдат преразпределени 20 105 504
лв., съгласно представената докладна записка и списъка, който Ви е
предложен. Това са всъщност тези лечебни заведения, които са найзатруднени поради това, че почти целите са с ковид легла.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Някой, колеги, има ли нещо по
темата? Ако не, гласуваме предложеното решение. Който е „за“, моля да
гласува. Решението се приема с шест гласа „за“. Няма против. Няма
въздържали се.
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По т. 2 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 октомври 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,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка от дневния ред е Прилагане реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилата по чл. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. директорите на РЗОК могат в
рамките на определените стойности за съответната РЗОК да предлагат
мотивирани предложения за компенсирани промени между утвърдените
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стойности по изпълнители на болнична медицинска помощ при наличие на
структурни и организационни промени в дейността им. Съгласно чл. 12, ал.
2 от Правилата мотивираните предложения от директорите на РЗОК се
разглеждат и утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК. Постъпило е
мотивирано становище от директора на РЗОК – Сливен за увеличение на
месечните стойности на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова
Загора за сметка на СБР Котел ЕООД, гр. Котел.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е съгласен да утвърдим
компенсираните промени, моля да гласува. Приема се с шест гласа „за“.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Утвърждава, в приложение към настоящото решение, компенсирани
промени на месечните стойности на РЗОК - Сливен между СБР Котел
ЕООД, гр. Котел и МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова 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 Сливен, 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,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка от дневния ред
е - Предложение за използване на средства от резерва на НЗОК, на
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основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване. Заповядай
да докладваш, проф. Салчев.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Трябва да се вземе решение от
Надзорния съвет за освобождаване на резерва, за да можем да направим
последните плащания през оставащия период до края на годината. За да
можем да извършим тези плащания през следващия месец, Надзорният
съвет трябва да освободи резерва. Част от резерва е преразпределен преди
това от Народното събрание, но трябва да бъде прехвърлен в разходната
част за здравноосигурителни плащания по съответните пера от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г.
МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Има едни 24 млн. лв. от резерва, които са
неразпределени
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тях ще ги преразпределим
допълнително декември месец във връзка с плащането към болниците,
които отговарят на критериите 3 към 1 за интензивните легла.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Проф. Салчев, тогава ли ще удовлетворим
искането на трите болници, което гледахме преди време – „Пирогов“, НКБ
и СБАЛББ „Света София“, които ги оставихме за декември?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тогава в края на годината трябва да
изчистим всички плащания и остатъкът да се преразпредели 3 към 1, както
беше решението на Надзорния съвет март месец за тези 25 млн. лв.
Средствата от резерва трябва да отидат в здравноосигурителните плащания,
за да можем да ги ползваме.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси? Ако няма, да
гласуваме. Всички виждате предложението. Който е „за“, моля да гласува.
Решението се приема с шест гласа „за“. Против и въздържали се няма.
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По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се освободят средства в размер на 129 000 хил. лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се
увеличат средствата за здравноосигурителни плащания, както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2021 г.

в лева

№ по ред Увеличение
1.1.

Текущи разходи

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

129 000 000
39-00

Първична извънболнична медицинска помощ
39-01
Специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно)
39-02
наблюдение)
1.1.3.4.
Медико-диагностична дейност
39-04
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно
лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и
лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции
1.1.3.5.
39-05
при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК,
и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински услуги:
в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за
1.1.3.5.1.
39-05-1
домашно лечение на територията на страната
в т.ч. лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които
1.1.3.5.1.1.
39-05-1-1
се извърша експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1.,
1.1.3.5.1.2.
39-05-1-2
медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
1.1.3.5.2.
39-05-2
коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията
на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги

129 000 000

1.1.3.1.

15 000 000

1.1.3.2.

22 000 000

1.1.3.7.

Болнична медицинска помощ

1.1.3.7.1.

в т.ч. по НРД

15 000 000

37 000 000

22 000 000
13 000 000
9 000 000

15 000 000

39-06

40 000 000

39-06-1

40 000 000

№ по ред Намаление
1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

1.3.1.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

15 000 000

1.3.2.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ

22 000 000

1.3.3.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

15 000 000

1.3.4.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се
извършва експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1,
медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията
на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги

40 000 000

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

00-98

129 000 000

13 000 000
9 000 000

15 000 000

2. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализирано месечно
разпределение на бюджета на НЗОК за 2021 г.
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3. 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, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е - Откриване на
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Резервен център за данни
(Disaster Recovery Center) за нуждите на основните системи на НЗОК“. Тази
обществена поръчка беше открита веднъж с решение на Надзорния съвет,
но беше прекратена поради сгрешени технически параметри. В момента
техническите параметри са коригирани и предлагаме да се обяви отново
обществената поръчка, за да може по европейските правила, когато
обществената поръчка е за много голяма сума, да бъде обявена в
официалния вестник на Европейския съюз.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: А каква е корекцията?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В старите технически изисквания
беше записано: „Възможност за разширение до мин. 3500TB RAW
капацитет чрез добавяне на допълнителни кутии с дискове“, което е просто
неизпълнимо. Другото заложено изискване е било „Технология на защита
на дисковете - RAID 6 ниво или еквивалент“. На това ни обърнаха
внимание участниците, които казаха, че тези параметри са технически
неизпълними. В преработената документация е заложено изискването „Възможност за разширение до мин. 350TB RAW капацитет чрез добавяне
на допълнителни кутии с дискове“. Други промени в техническото задание
няма.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Някой има ли забележки по този
въпрос? Не виждам. Подлагам на гласуване решението да се открие
процедурата и да се възложи на управителя да организира провеждането и.
Против? Въздържали се? Няма. Решението се приема с шест гласа „за“.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава откриване на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изграждане на Резервен център за данни (Disaster
Recovery Center) за нуждите на основните системи на НЗОК“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на
процедурата по т. 1 и да сключи договор с класирания на първо място
участник, с прогнозна стойност до 4 900 000,00 лв. без ДДС и срок на
изпълнение до 52 месеца.
ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова,
Теодор Василев, Мария Петрова, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
МАРИЯ

БЕЛОМОРОВА:

Получихме

писмо

от

Българската

асоциация на помощник-фармацевтите за заплащане на средства по чл. 5 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. с приложено становище от
адвокатско дружество.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние отправихме запитване към
Министерството на здравеопазването по този въпрос с молба за становище.
Към този момент не е получено становището на министерството. В проекта
на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
сме предвидили разпоредби, с които да се удовлетвори искането за
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заплащане на допълнителни трудови възнаграждения за срока на обявена
извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на
заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето на помощникфармацевтите, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
През м. декември ще има заседание на Надзорния съвет, на което ще
внесем за разглеждане проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г.
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, други въпроси имате ли?
Не виждам. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Благодаря Ви за участието.

Заседанието приключи в 14.25 часа

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

Изготвил:
Д. Беличева
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