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

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

Днес, 16 декември 2021 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул.
„Кричим“ № 1, ет. 4 се проведе извънредно заседание на Надзорния съвет
на НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Людмила Петкова, 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.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: д-р Александър
Златанов, Мария Беломорова, Румен Спецов
Заседанието започна в 09.10 часа.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Поради отсъствието на председателя на
Надзорния съвет и във връзка с чл. 9, ал. 3 от Правилника за устройството и

дейността

на

НЗОК

предлагам

да

гласуваме

проф.

Гигов

да

председателства днешното заседание на Надзорния съвет.
ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам да поканим и г-жа
Аврамова, ако сте съгласни, тя да докладва и ако има въпроси, да отговаря.
ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум.
Предлагам да започваме днешното заседание на Надзорния съвет. Да
поканим и г-жа Аврамова. Дневният ред го имате пред Вас. Няма да го
чета. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет с шест гласа „за“.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на месечни и индикативни стойности за дейностите в
болнична медицинска помощ за дейност месец декември 2021 г. (плащане
м. януари 2022 г.) и индикативни стойности за медицински изделия и
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на
оказаните медицински услуги за дейност м. ноември и м. декември 2021
г. (плащане м. януари и м. февруари 2022 г.).
2. 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. ноември 2021 г.
3. Предложение за увеличение на месечните стойности, утвърдени по реда
на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., във
връзка с прилагане на реда на чл. 369, ал. 9 от Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. (НРД за МД 20202022).
4. 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. ноември 2021 г. за изпълнители на болнична медицинска помощ.
5. Прилагане на т. ІІІ от „Правила за условията и реда за заплащане на
средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ на
допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за
срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“
по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
6. Отчет за бюджета на НЗОК към 30.11.2021 г., очаквано изпълнение към
31.12.2021 г. и предложения за приемане на компенсирани промени по
показателите на бюджета на НЗОК за 2021 г.
7. Изпълнение на Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, № РД-НС-01-2 от
11.11.2021 г.
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8. Прилагане реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за
утвърждаване на увеличен размер на стойностите на разходите за м.
декември 2021 г., по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска
помощ.
9. Предложение за одобрение на актуализирани кредити на елементите на
Единната бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за придобиване
на нефинансови активи за 2021 г. в Инвестиционната програма на НЗОК
за 2021 г.
10.

Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния

рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
11.

Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния

рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г.
12.

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.
13.

Разни.

ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Продължаваме по дневния ред.
Първа точка от дневния ред е Утвърждаване на месечни и индикативни
стойности за дейностите в болнична медицинска помощ за дейност месец
декември 2021 г. (плащане м. януари 2022 г.) и индикативни стойности за
медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги за дейност м. ноември и м.
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декември 2021 г. (плащане м. януари и м. февруари 2022 г.). Заповядайте да
докладвате, г-жо Аврамова.
ГАНКА АВРАМОВА: По традиция винаги през декември месец
Надзорният съвет утвърждава месечните и индикативни стойности на
лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които се изплащат
януари

месец

по

касов

отчет.

Предвид

нормативната

уредба,

регламентираща извършването на разходите в периода до приемане на
Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., определянето на месечни и
индикативни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ за
м. декември 2021 г., и индикативни стойности за медицински изделия и
лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните
медицински услуги, за м. ноември и м. декември 2021 г., които подлежат на
заплащане през 2022 г., са в рамките на 1/12 от средствата, заложени в
утвърдения бюджет за 2021 г.
В тази връзка, тъй като и до приемането на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. се възприема по Закона
за здравното осигуряване и Закона за публичните финанси 1/12 от бюджета
за 2021 г. и затова материалът е подготвен съобразно 1/12 от разходите за
болнична медицинска помощ по бюджета за 2021 г. Средномесечната
стойност, която представлява 1/12 от годишната стойност (2 462 465 500
лв.) по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за здравноосигурителни
плащания за болнична медицинска помощ за 2021 г. е в размер на
205 205 458 лв.
Като механизма, който сме приложили за разпределение на
изпълнителите на болнична медицинска помощ (БМП), е към средствата от
205 205 458 лв. са отнесени относителни дялове на изпълнението на
обемите дейност в периода януари – октомври 2021 г. на всички
изпълнители. По тези относителни дялове са изчислени и са разпределени
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стойностите за първия месец на 2022 г., като касов отчет. Това е за
извършената дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ
през декември месец на 2021 г. Предлагаме Надзорният съвет да утвърди
индикативните и месечните стойности за дейностите в болнична
медицинска помощ. За дейностите за медицински изделия и лекарствени
продукти за злокачествени заболявания по същия начин сме спазили 1/12,
тъй като тези плащания се правят до 60-тия ден по РЗОК и изпълнители на
предложението за индикативни стойности за лекарствени продукти за
лечение в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща
извън стойността на оказваните медицински услуги за месеци на дейност
ноември и декември 2021 г. (подлежащи за плащане през м. януари и
февруари 2022 г.) и предложението за индикативни стойности за
медицински изделия за месеци на дейност ноември и декември 2021 г.
(подлежащи за плащане през м. януари и февруари 2022 г.) са в рамките на
1/12 от годишната стойност по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Благодаря Ви, г-жо Аврамова.
Колеги, имате думата за въпроси.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз имам само един въпрос, проф. Гигов, за
уточняване. 1/12 от средствата за болнична медицинска помощ за цялата
година, не се взима декември месец?
ГАНКА АВРАМОВА: Не. Предвидените средства за болнична
медицинска помощ, който е по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, благодаря Ви. Точно това исках да
разбера. Аз съм съгласен с направеното предложение. Нямам възражения.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Други въпроси? Решението по
тази точка е:
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„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава месечни и индикативни стойности за дейностите в
болничната медицинска помощ (БМП) и индикативни стойности за
медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказаните медицински услуги, за заплащане през 2022 г.
(дейност месеци ноември и декември 2021 г.) по РЗОК и по изпълнители на
БМП, в приложения 1, 2 и 3 към настоящото решение.
2. Приема, в приложение 4 към настоящото решение, правила за изменение
и допълнение на Правилата, приети с решение на Надзорния съвет № РДНС-04-8 от 21.01.2021 г., допълнени с решение № РД-НС-04-111/07.10.2021
г., за прилагането им за дейност м. декември 20201 г. до влизането в сила
на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.
3. 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, съгласно т. 1 от настоящото решение.“.
Това е предложението за решение. Има ли някакви предложения за
корекции към него?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Макар и много завъртяно, аз го приемам,
тъй като ние сме длъжни да им осигурим средства.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува? Против? Въздържали се? Няма. Решението
се приема с шест гласа „за“.
Преминаваме към т. 2 от дневния ред - 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
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дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка“ за м. ноември 2021 г.
ГАНКА АВРАМОВА: Това са средствата за НУР през месец
ноември, изчислени като 85% от базисна стойност за дейността за 2021 г.,
за ПИМП, СИМП, МДД и дентална помощ, и вторият материал е за
изпълнителите на болнична медицинска помощ, представени в таблиците в
приложение към докладната записка.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, ако няма промени, да ги
гласуваме.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз приемам предложението на др Кокалов. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Решенията по тази точка се приемат единодушно с шест гласа „за“.
По т. 2 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 декември 2021 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец ноември 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.
8

ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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 ноември 2021 г., за заплащане през
месец декември 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 –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Трета точка от дневния ред Предложение за увеличение на месечните стойности, утвърдени по реда на
Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., във връзка с
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прилагане на реда на чл. 369, ал. 9 от Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 - 2022 г. Г-жо Аврамова, заповядайте да
кажете каква е идеята и за какво се прави.
ГАНКА АВРАМОВА: През 2021 г. за изпълнителите на болнична
медицинска помощ, съгласно сключените им договори, е приложен реда на
Механизма по чл. 369 от Националния рамков договор за медицинските
дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г. Съгласно този ред се
регулират месечните стойности, които са утвърдени първоначално от
Надзорния съвет по дейностите извън приложение 1 от правилата по чл. 4
от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. След обобщаване и анализ за
изпълнението на Механизма в този материал сме обобщили предложенията,
които са изпратили директорите на РЗОК за лечебните заведения за
болнична медицинска помощ, за които през 2021 г. е прилаган Механизма
по чл. 369 от НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 20202022 г. през различни периоди на месеците и тези суми са в рамките на
9 951 431 лв., което представлява допълнителни стойности за извършена и
отчетена дейност за лечебните заведения за болнична медицинска помощ.
Директорите на РЗОК са мотивирали в представени доклади тези средства
и преди да информираме Надзорния съвет за оставащите средства по
бюджетния параграф за болнична медицинска помощ за 2021 г. следва да се
приемат предложените коригирани месечни стойности на изпълнителите на
БМП за заплащане през м. декември 2021 г., с цел прилагане на чл. 369, ал.
9 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това е абсолютно логично и мисля, че
трябва да го гласуваме. Аз съм съгласен. Защото преди да обявим тези
оставащи средства за преразпределение, трябва да се разплатим за
извършената дейност. Така че, аз лично гласувам „за“.
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Спазен е принципът, плащаме за извършена и
отчетена дейност.
ГАНКА АВРАМОВА: Да, това е отчетена дейност за болнична
медицинска помощ с контрол в системата, за която не е достигала месечна
стойност, но при оставащи средства по бюджета, би трябвало да се
компенсира.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, ако няма други въпроси,
Ви чета решението:
„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на
месечните стойности за заплащане през месец декември 2021 г., утвърдени
по реда на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. С
утвърдените увеличения да се приложи реда на чл. 369, ал. 9 от
Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сведе към директорите на РЗОК
настоящото решение за изпълнение.“.
Някакви допълнения към решението има ли? Няма. Който е съгласен
с така предложеното решение, моля да гласува. Приема се с шест гласа
„за“. Против и въздържали се – няма.
Точка 4 от дневния ред - 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. ноември 2021 г. за изпълнители на болнична
медицинска помощ.
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ГАНКА

АВРАМОВА:

Представеният

материал

съдържа

информация за лечебните заведения за болнична медицинска помощ, за
които може да се приложи реда на т. 7.17 от Методиката. От 379
изпълнители на болнична медицинска помощ само 188 броя имат легла за
COVID-19, от тях 5 броя имат използваемост под 10%, 48 броя 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. За останалите 135 броя изпълнители на болнична медицинска
помощ използваемостта на леглата е над 10% и получават заплащане 100%
в размер на 26 894 902 лв. или приблизително 27 млн. лв. За да изпълним
реда на т. 7.17 от Методиката, която е приета от Надзорния съвет и
подписана от Българския лекарски съюз, предлагаме Надзорният съвет да
утвърди стойностите за заплащане за работа при неблагоприятни условия
по повод на обявена епидемична обстановка за лечение на пациенти с
COVID-19 за дейност м. ноември 2021 г.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз имам само един въпрос относно
денталната помощ. Нали бяхме в преразход?
ГАНКА АВРАМОВА: Проф. Гигов Ви прочете името на Методиката
като заглавие, което включва и думите дентална помощ, но представеният
материал е по реда на т. 7.17 по Методиката, която е само за изпълнителите
на болнична медицинска помощ.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: То там няма проблем. Който изпълнява
критерия, аз съм съгласен.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Механизмът е приложен.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, чета Ви решението:
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„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 ноември 2021 г. за заплащане през
месец декември 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.“.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Гласувам го.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Който е съгласен с така
предложеното решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма.
Решението се приема с шест гласа „за“.
ГАНКА АВРАМОВА: Следващата точка е Прилагане на т. ІІІ от
„Правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите
на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения
на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл.
61, ал. 1 от Закона за здравето“ по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за
2021 г. Това е плащането на персонала по чл. 5 от Закона за бюджета.
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Тези средства са включени в бюджета за болнична помощ и трябва да
се утвърдят по лечебните заведения по отчетите, които са подали към
НЗОК. За месец на дейност ноември 2021 г., подлежащи на заплащане през
м. декември 2021 г., сумата е в размер на 17 900 852 лв. Общата сума за
2021 г. възлиза на 197 484 796 лв. Съгласно приетите Правила по чл. 5 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. се коригират стойностите спрямо
изплатените средства през годината.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, подлагам на гласуване
следното решение:
„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), коригирани годишни
стойности на средствата на изпълнителите на болнична медицинска помощ
за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския
персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради
епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за
здравето.“.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува. Шест „за“. Против – няма.
Въздържали се - няма.
Следваща точка от дневния ред е Отчет за бюджета на НЗОК към
30.11.2021 г., очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. и предложения за
приемане на компенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК
за 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Сега вече ще говорим защо трябва да
се приеме отчета за бюджета. Г-жа Аврамова ще каже.
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ГАНКА АВРАМОВА: В материала за отчета за бюджета са
предложени

компенсирани

промени

по

показателите

за

здравноосигурителните плащания с минуси за денталната помощ и медикодиагностичните дейности.
В

проекта

на

Решение

са

представени

предложенията

за

компенсирани промени. В материалите сме направили един доклад за
изпълнението на бюджета по всички показатели към 30 ноември 2021 г.,
след това сме Ви докладвали очакваното изпълнение, което сме предвидили
да се случи към 31.12.2021 г. с всички възможни приходи, които са събрали
НАП над бюджета. Те са в размер на около 29 669 хил. лв., които се
предлагат да бъдат насочени за други здравноосигурителни плащания във
връзка с европейските плащания. Тези средства, които остават от резерва
на касата, след предишното решение на Надзорния съвет да ги разпредели
по дейностите ПИМП, СИМП,МДД, БМП и за лекарствени продукти, както
е планирано по Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., остават средства в
размер на 24 162 400 лв. , от които 14 902 581 лв. заедно с допълнителните
приходи от 29 669 хил. лв. по § 1, ал. 1 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., могат да бъдат
насочени за заплащане на дължими суми по искове към другите държави
към ред - други здравноосигурителни плащания по Закона за бюджета на
НЗОК за 2021 г.Така че с общия размер от средства в размер на 44 572 хил.
лв. се подготвят за заплащане исковете, които ще покрият тази сума.
Отчетен е недостиг на средства от 7 496 009 лв. за дентална помощ и
недостиг за медико-диагностична дейност от 1 763 810 лв., които се
компенсират от оставащите средства в резерва .
В проекта на Решение в таблица 1 на приложението към решението се
предлага и вътрешно компенсиране на средствата, които са трансфер от
Министерството на здравеопазването, във връзка с предявените средства за
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заплащане по отделните видове дейности, финансирани с трансфер от
Министерството на здравеопазването, за да може да се заплатят всички
получени фактури.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., няма да има фактура било по иск и т.н.,
която да остане неразплатена?
ГАНКА АВРАМОВА: Да.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това не е ли в нарушение на
финансовата дисциплина?
ГАНКА

АВРАМОВА:

Не,

предложенията

за

вътрешно

компенсирани промени по бюджета на НЗОК за разходи и трансфери са
съгласно чл. 115 и чл. 116 от Закона за публичните финанси, според които
Надзорният съвет може да прави вътрешно компенсирани промени за
здравноосигурителни плащания от средствата в резерва и в трансферите,
които са за осигуряване на здравните дейности предвид постъпилите
претенции за разходи през годината и в случая са в рамките на планираните
средства по трансфера от Министерството на здравеопазването.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, други въпроси?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз ще го гласувам.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Който е съгласен с предложеното
решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Решението се
приема с шест гласа „за“.
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По т. 6 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация отчета за текущо изпълнение към 30.11.2021 г. на
бюджета на НЗОК и очакваните приходи и разходи през м. декември 2021
г.
2. 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, съгласно таблица 1 от
приложение 1 към решението.
3. Да се освободят средства в размер на 24 162 400 лв. от „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се
увеличат средствата за здравноосигурителни плащания, съгласно таблица 2
от приложение 1 към решението.
4. По реда на § 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за бюджета на НЗОК за 2021 г., средства в размер на 29 669 561 лв. от
преизпълнението на приходите, съгласно информацията от Националната
агенция за приходите, да се ползват като източник на допълнителни
средства за здравноосигурителни плащания, съгласно таблица 3 от
приложение 1 към решението.
5. Приема, в приложение 2 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.
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7. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по
СЕБРА към 31.12.2021 г., да се разпределят и издължат за съответните
плащания:
7.1. в рамките на утвърдените общи средства за „Разходи за персонал“,
„Издръжка

на

административните

дейности“

и

„Придобиване

на

нефинансови активи“;
7.2. в рамките на приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. и
ПМС общи средства за извършване на плащания с трансфери от
Министерство на здравеопазването;
7.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на показателите по
бюджета на НЗОК за 2021 г. в частта разходи и трансфери - всичко.
8. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните вътрешнокомпенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК във връзка с
т. 7 от настоящото решение.
ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ГАНКА АВРАМОВА: Следващата точка от дневния ред е
Изпълнение на Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, № РД-НС-01-2 от
11.11.2021 г. или най-общо казано това е, което се прие в съвместен
документ от Управителния съвет на БЛС и Надзорния съвет на НЗОК за
преразпределение

на

остатъчните

средства

по

бюджета

за

здравноосигурителни плащания за ПИМП и СИМП да се разпределят
еднократни допълнителни заплащания за 2021 г. по договорите с
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изпълнителите на ПИМП и СИМП. В докладната е описана цялата
методика, начина на изчисление, приложени са приетите формули и са
направени изчисленията за средствата по съответните дейности, от които
следва да се изчисли еднократна сума на всеки конкретен изпълнител на
ПИМП и СИМП по подписано от него и директорите на РЗОК
допълнителни споразумения към индивидуалните договори. Размерът на
средствата за извършване на еднократното допълнително заплащане на
изпълнителите на ПИМП по Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.
възлиза на 18 004 133 лв. Размерът на средствата за извършване на
еднократното допълнително заплащане на изпълнителите на СИМП се
изчислява на 25 455 732 лв. Предлагаме Надзорният съвет на НЗОК да
утвърди определените единични суми за еднократно допълнително
заплащане за всеки вид от дейностите в ПИМП и СИМП, и средствата на
всяка РЗОК за извършване на еднократно допълнително заплащане на
изпълнителите, съгласно Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Миналия път очакванията бяха 14 млн. лв. към
26 млн. лв.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, ние изплатихме и видяхме какво
остава и след като остава се предложи разпределението.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Миналия път аз гласувах „въздържал се“,
затова и в момента ще гласувам по същия начин.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, който е съгласен с
предложеното решение, което е пред Вас, моля да гласува. Против? Няма.
Въздържали се? Един. Решението се приема с пет гласа „за“. Благодаря Ви.
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По т. 7 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава определените единични суми за всеки вид дейности за
формиране на сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки
изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП),
съгласно т. ІІІ.3. от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.
(приложение 1).
2. Утвърждава определените единични суми за всеки вид дейности за
формиране на сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки
изпълнител

на

специализирана

извънболнична

медицинска

помощ

(включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
(СИМП), съгласно т. ІV.3. от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.
(приложение 2).
3. Утвърждава средства на всяка РЗОК за извършване на еднократно
допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП и СИМП, съгласно т.
V.3. от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г. (приложение 3).
4. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК да
извършат еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на
извънболнична медицинска помощ по реда на раздел VІ от Условия и ред
№ РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г.
ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Мария Петрова, проф. д-р
Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев.
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ГАНКА АВРАМОВА: Следващата точка от дневния ред е Прилагане
реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за
утвърждаване на увеличен размер на стойностите на разходите за м.
декември 2021 г., по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска
помощ. С Решението си от 02.11.2021г. Надзорният съвет е определил
установените неусвоени средства за здравноосигурителни плащания за
болнична медицинска помощ към края на 2021 г. да се разпределят на
изпълнителите на болнична медицинска помощ по приетите и съгласувани
между Председателите на Надзорния съвет на НЗОК и на Управителния
съвет на БЛС (РД-НС-05-9-11/29.04.2021 г.) критерии и ред, съгласно 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 НРД за медицинските дейности за
2020-2022 г.
Общата стойност на неусвоените средства за здравноосигурителни
плащания за дейности в болничната медицинска помощ към края на 2021
г.се изчислява на 37 105 958 лв. Определена е при отчитане на утвърдения
годишен

план

на

здравноосигурителните

плащания

за

болнична

медицинска помощ по реда на НРД (без средствата за заплащане по реда на
чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.) – в размер на
2 462 465 500 лв. и:
- касовото изпълнение към 30.11.2021 г., включващо заплащане за
дейности по реда на Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. и по т. 7.1, т. 7.15, т. 7.15а и т. 7.17 (суми до 85%
от базовата стойност и увеличени суми до 100% от базовата стойност и до
100% от месечната стойност) от „Методика за определяне на размера на
сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска и дентална
помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
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епидемична обстановка“ (Методиката), съгласно чл. 344, ал. 1, т. 6 от НРД
за медицинските дейности 2020 – 2022 г. – 2 179 736 827 лв.;
- средствата за дейности от предходни периоди, отложени за плащане
през м. декември 2021 г. – 1 918 478 лв.;
- заявените от РЗОК средства за заплащане през м. декември 2021 г.
по потвърдените в месечните известия дейности на изпълнителите на
болнична помощ за м. ноември 2021 г. – 189 715 675 лв.;
- необходимите средства за заплащане през м. декември 2021 г. на
изпълнителите по т. 7.1 и т. 7.17 от Методиката – 32 359 809 лв.;
- необходимите средства за заплащане през м. декември 2021 г. на
изпълнителите при прилагане на чл. 369, ал. 9 от НРД за медицинските
дейности за 2020-2022 г. – 9 951 431 лв.;
- необходимите средства за заплащане през м. декември 2021 г. по
влезли в сила съдебни решения срещу НЗОК и по реда на § 1, ал. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. във връзка с незаплатена болнична
медицинска помощ за стари периоди – 11 677 322 лв.
Така

общата

стойност

на

неусвоените

средства

за

здравноосигурителни плащания за дейности в болничната медицинска
помощ за 2021 г. е в размер на 37 105 958 лв.
Предлагаме на Надзорния съвет на НЗОК да разгледа представеното
разпределение

на

общата

стойност

на

неусвоените

средства

за

здравноосигурителни плащания за дейности в болничната медицинска
помощ по изпълнители на болнична медицинска помощ, на база на
относителните дялове на всяко лечебно заведение в отчетените случаи на
лекувани пациенти с доказан COVID-19 - през периода 01.04.2021 г.30.11.2021 г., съгласно приетите съотношения 3 към 1 за интензивни и
неинтезивно лекувани пациенти съгласно Критерии и ред № РД-НС-05-922

11/29.04.2021 г. и на база обобщената информация от директорите на РЗОК
в страната за отчетените и потвърдени за заплащане на изпълнителите на
болнична медицинска помощ, по реда на НРД за медицинските дейности за
2020-2022 г., случаи с доказан COVID-19 по клинични пътеки №№ 39, 48 и
104 – 103 633 бр., клинични процедури № 3 и № 4 – 11 406 бр. и по
клинична пътека № 5 – 217 бр.
С това предложение за решение се изпълнява решението на
Надзорния съвет на НЗОК, по което Българската болнична асоциация
искаха да се изплатят 25 млн. лв. НЗОК ще изплати малко повече средства
в изпълнение на приетите Критерии и ред.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Тук са онези претенции на трите болници,
които гледахме преди няколко заседания – „Пирогов“, НКБ, белодробната
болница „Света София“?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тях ги оправихме с механизма, а на
тези допълнително ще им дадем.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Колеги, аз предлагам да го гласуваме.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, предложението за
решение е:
„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 периода месец април - месец ноември
2021 г., за заплащане през месец декември 2021 г., в изпълнение на
критерии и ред, посочени в методиката по чл. 344, ал. 1, т. 6 от
Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022г. №
РД-НС-05-9-5/27.01.2021 г., изм. с № РД-НС-05-9-11/29.04.2021 г.
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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.“.
Колеги, чухте предложението за решение. Който е съгласен, моля да
гласува. Шест гласа „за“. Против и въздържали се няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващото е Предложение за
одобрение на актуализирани кредити на елементите на Единната бюджетна
класификация в бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи
за 2021 г. в Инвестиционната програма на НЗОК за 2021 г. За 2021 г. имаме
разместване, тъй като някои от нещата не сме ги купували, други сме ги
отлагали и т.н. Предлагаме да бъдат извършени вътрешно компенсирани
промени в разпределението на Инвестиционната програма. Основното е, че
не сме купили дълготрайни материални активи най-вече в областта на
придобиване на хардуер и компютри, и в придобиването на транспортни
средства, и затова предлагаме да бъдат направени тези компенсаторни
промени. Не сме обявявали търгове.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз имам едно питане по отношение на
моторните превозни средства. Прави впечатление, че в гаража на
софийската каса е пълно с бездиханни коли. Тези коли не трябва ли да се
бракуват, да се дадат на търг?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За следващата година сме го
предвидили. Има коли от 2000 г. Ще възложим следващата година всичко
това да бъде разчистено.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Да се предприемат някакви действия, за да се
инвентаризират наличностите, да се изчистят, за да може да се развива
системата. Иначе бройките си седят като коли, а те не се движат.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, имате ли въпроси?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Трябва да купуваме коли. Няма с какво да
пътуват на проверки. Аз не мога да разбера каква е причината да не
обявяваме търгове.
ПРОФ.

Д-Р

ПЕТКО

САЛЧЕВ:

За

следващата

година

в

Инвестиционната програма сме ги предвидили.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да се направи, не само да се предвиди.
Иначе приемам решението по тази точка.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, чета решението:
„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Приема така направените вътрешно компенсирани промени и
разпределението на кредитите между елементите на Единната бюджетна
класификация в бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови
активи за 2021 г., както следва:
в лева
№ по
ред

Обекти

Обща стойност на капиталови разходи

Инвестиционна
програма за 2021 г.

Увеличение /
Намаление

Коригирана ИП

5 000 000

0

5 000 000

186 580

0

186 580

I.

§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи"

II.

§ 52-00 "Придобиване на дълготрайни материални активи"

3 331 420

-1 057 122

2 274 298

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"

2 093 320

-758 269

1 335 051

§§ 52-02 "Придобиване на сгради"

190 000

0

190 000

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване машини и
съоръжения"

488 100

22 537

510 637

§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"

560 000

-327 870

232 130

6 480

6 480

1 482 000

1 057 122

2 539 122

1 482 000

1 057 122

2 539 122

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"
III. § 53-00 " Придобиване на нематериални дълготрайни активи“
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за
програмни продукти“
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2.

Одобрява,

съгласно

Приложение

1

към

настоящото

решение,

актуализиран списък на обекти и позиции по Инвестиционната програма на
НЗОК за 2021 г.“.
Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува. „За“
– шест. Против и въздържали се няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка е Проект на
Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. Тъй като договорът приключва
тази година по стойности и обеми, налага се да направим анекс към
Националния рамков договор за 1/12, докато не се приеме Закона за
бюджета на НЗОК за 2022 г. и затова изготвихме проект на Договор за
изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. и проект на Договор за изменение и допълнение
на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г.
Това са т. 10 и т. 11 от дневния ред. Ако Надзорният съвет утвърди тези
добавки към Националния рамков договор, да бъдат изпратени на
Българския лекарски съюз и съответно на Българския зъболекарски съюз за
съгласуване и да бъдат приети след тяхното съгласуване.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да им ги пратим.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, който е съгласен да
приемем в този им вид предложените проекти на Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за
2020 – 2022 г. и на Договор за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г., моля да гласува.
Приема се с шест гласа „за“. Против и въздържали се – няма. Благодаря Ви.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка от дневния ред е
Утвърждаване на актуализирани Изисквания за диагнози, включени в
Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква
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експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. Това е за лечение с ботулинов токсин при
пациенти с първична (идиопатична) дистония в извънболничната помощ.
Изискванията са съгласувани с Българския лекарски съюз. За да може да се
провежда това лечение, Изискванията трябва да бъдат утвърдени от
Надзорния съвет и да бъдат публикувани в „Държавен вестник“.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласен съм.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Решението е:
„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение с
ботулинов токсин при пациенти с първична (идиопатична) дистония в
извънболничната помощ“.“.
Който е съгласен, колеги, моля да гласува. Шест „за“. Против и
въздържали се няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има постъпило писмо, което аз съм
задължен да Ви го докладвам, за заплащане на лечение за един пациент в
размер на 220 хил. лв. Този пациент, ако го изпратим в чужбина, ще ни
струва 160 хил. евро, само за изделията. Самата болница предлага да бъде
извършено лечението в България, но тъй като ние заплащаме медицинските
изделия до 30 хил. лв., а в момента се налага да бъдат вложени медицински
изделия в размер до 220 хил. лв. и те предлагат, и аз нямам друг начин,
освен да предложа на Надзорния съвет да се поеме лечението на този
пациент и да бъдат заплатени скъпоструващите медицински изделия. Има
всички необходими документи от болницата. Подписани са от лечебната
комисия, от д-р Дечев. Клиничната пътека я заплащаме. Ако ние осигурим
заплащането на медицинските изделия, те ще извършат операцията.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: От къде ще се осигурят консумативите? На
каква цена?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 220 хил. лв.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Извинявам се, но ние подписваме един
празен чек. Да дадат повече информация. Не може така. Аз разбирам, че
трябва да помогнем на човека. Но за какво ще отидат тези пари? За какъв
консуматив, от къде?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Фактически това е един много
добър екип на Станимир Сираков, който направи един голям пробив в
медицинската наука. Освен това Министерството на здравеопазването им
осигури апаратура на голяма стойност.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Говорим за конкретния случай какво те ще
вложат за 220 хил. лв.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Първото нещо, което е, ние
помагаме на човека. Второто, което е, ние помагаме на развитието на
нашата медицина. Нека не го забравяме. Максимално използваме
възможностите на нашия екип. Аз разбирам, че преди да плати касата,
трябва да бъдат представени всички необходими документи. Ние по
принцип го приемаме.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След като представят фактурите,
тогава ще им платим.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Те не могат да поемат този
разход, без да имат нашето одобрение.
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз съм съгласен.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: АЗ съм съгласен, но с допълнението да се
представят документи за всички консумативи.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е задължително. Те трябва да
минат и през тяхната аптека.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За да платим труда, ние имаме ли…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, ние имаме такава клинична
пътека.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре. Благодаря.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, който е съгласен, моля да
гласува. Шест „за“. Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава заплащането на необходимите медицински изделия за
провеждането на неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
(ендоваскуларно лечение), включени в група 15 от „Списък с медицински
изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната
медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група,
съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2 „а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за
условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на
лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на
механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК“, на стойност до 220 000 лв. за пациент по подадени документи по
преписка вх. № 11-02-2067/2021 г. и вх. № НС-07-00-101/08.12.2021 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме необходимите действия в
изпълнение на т. 1 от настоящото решение.
ЗА –Людмила Петкова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Мария Петрова,
проф. д-р Красимир Гигов, адв. Христина Николова.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Други въпроси?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз искам да запозная членовете на
Надзорния съвет, че изпратихме няколко писма до Министерството на
здравеопазването. В момента не можем да платим за работа на първа линия
на

лекарите,

тъй

като

нямаме

преводи

от

Министерството

на

здравеопазването. Има постановление на Министерския съвет за 41 млн.
лв., които не са ни преведени. Имаме заявка за 46 млн. лв. за работа на
първа линия, за които нямаме отговор какво ще се случи и едни 3.5 млн. лв.
за лечението на деца. Очаквам да има напрежение по повод това, но касата
нищо не може да направи, тъй като нямаме преводи.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, че финансите трябва да се
намесят.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колеги, ако няма други въпроси,
поради изчерпването на дневния ред закривам заседанието. Благодаря Ви за
участието.

Заседанието приключи в 09.45 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК НА 16.12.2021 Г.:
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ

Изготвил:
Д. Беличева
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