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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Днес, 20 декември 2016 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: д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков,
Димитър Евлогиев, д-р Иван Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р
Красимир Гигов, Пламен Таушанов.
От ЦУ на НЗОК: д-р Глинка Комитов, Иванка Кръстева.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Бойко Атанасов
Заседанието започна в 15.00 часа.
На заседанието са поканени представители на Управителния съвет на
Български зъболекарски съюз.
Присъстват от БЗС: д-р Борислав Миланов, д-р Георги Димов, д-р
Николай Шарков, д-р Светослав Гачев.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Във връзка с Националния рамков договор
за денталните дейности за 2016 г., защото не трябва да спираме третата
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дейност, тя трябва да продължи да действа от 1 януари и данните за всичко
онова, което е извършено в рамките на 2016 г. какво е вашето мнение дали
можем да направим последното плащане за 2016 г. в най-ранните срокове, в
първата половина на януари месец без да чакаме отчетите за декември
месец и да направим плащането.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Аз не знам какво го налага.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Това, че единият ни недостиг, който се
очертава в бюджета на Националната здравноосигурителна каса е
плащането

на

лекарствата

за

онкоболните.

Сами

разбирате,

че

извършването на всички останали плащания да отложим от плащане
лекарствата за онкоболните ще бъдем всички упрекнати. За това молбата
ни е за съдействие от ваша страна и затова чакаме да кажете вашето
мнение. Това е причината. Честно си говорим, защото се познаваме от
много време.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Аз единствено имам, понеже знам и заявката
за декември месец, там ще е малка разликата, ние в края на краищата
изпълняваме бюджета. Ние нямаме преизпълнение на бюджета, за да
приемаме това. Ние изпълняваме бюджета. Ние ще влезем в нарушение на
собствения си договор и няма как да го обосновем пред колегите ни на
Конгреса, защото плащането за януари месец ще бъде от бюджета за 2017 г.
Ние мултиплицираме и тъй недофинансираната 2017 г. Иначе ние напълно
разбираме. Първо това технически няма как да го решим, защото не става
въпрос само за Комисията. Ще мултиплицираме такъв удар в бъдещия
договор, че…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ясно ли е, че става въпрос за две
плащания през януари?
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Ясно ни е.
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ТОМА ТОМОВ: Ясно ли е, че това не излиза от вашия параграф в
бюджета на касата, за да мултиплицирате?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Няма да бъде неплатено. Всичко ще бъде
платено до десето число.
ТОМА ТОМОВ: Не е от вашия ред за дентална дейност.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Аз говоря за новия договор за 2017 г.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Не, няма общо. Ние няма да включваме тази
сума в договора за 2017 г.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Аз не виждам как ще стане това нещо, при
положение, че казвате, че нямате пари.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ти кажи „да“, пък ние ще намерим.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Няма как да кажа „да“. Няма как да го кажа.
Разберете, нашите колеги, ще ви кажа нещо, което е малко сълзливо. В края
на годината преди празници и между празници да говорим за това е… Да
вземем такова решение аз не виждам какви са сроковете технически да го
вземем това решение. Тук в момента почти съм сигурен, нека да каже и д-р
Миланов, няма как да се случи.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Това не са корпоративни неща. Това не е
така да се каже някоя фирма, която обработва милиони, стотици милиони и
т.н. Това са заплати на отделни 5 – 6 хиляди души. Това са им заплатите. Те
на нищо друго не разчитат. Това са заплатите на 5 хиляди души.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Първо не искам да се впускаме в тази
плоскост, защото и двете страни ще извадим страшно много аргументи за
заплатите. Aз ще си кажа моето мнение, има районни колегии, има райони
в страната, където кешово плащане практически не съществува. Второто
нещо, което е много ясно, сега ние говорим за неща така представени, както
бяха казани. Aз говоря абсолютно директно и открито в момента. Нямам
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никакви тайни. Така като бяха казани нещата абсурд е да се справим сами.
Защото при всички положения аз ще свикам извънреден Управителен съвет
следващата седмица. Това е най-бързия начин да реагираме, независимо
какъв ще е изхода от тази ситуация - позитивен или негативен. Но
аргумента, че касата няма пари и затова ние няма да дадем на нашите
колеги, повярвайте ми няма как ние да го представим ние категорично нито
на Управителен съвет, нито на Конгреса. Ние имахме преди една седмица
среща тука и говорихме за това как виждаме нещата как ще се случат с
осигуряване на третата дейност така, както принципно е заложено. Факт е,
че преговорите по Национален рамков договор за 2017 г. не са стартирали
още, но също така е факт, че финансовата рамка, която е част от бюджета
не двусмислено и категорично е приета с този аргумент, че тези
допълнителни 24 милиона към бюджет 2016 г., че те са за това да се
покрива трета дейност, нали е така? Нека да вървим да изчистваме нещата.
Така ли е? От тук нататък следват неща, аз между другото с г-жа Ганка
Аврамова и с нейния екип ние го говорихме надълго и нашироко. Там на
чисто експертно ниво изразихме нашите категорични становища, даже
бяхме още по-откровени. И част от най-голямото откровение беше факта,
че тези 24 милиона те не покриват 12 месеца на годината. Това така ли е?
Нека да го потвърждаваме, за да бъдем… Така ли е? Дори и приемайки това
нещо Конгресът, което ние застанахме отпред и го казахме, то не е
обезпечено финансово. И това нещо, което имам честта да го заявя пред
вас, може на някой да му харесва, може на някой да не му харесва, но бях
този, който се бори със зъби и нокти между първо и второ четене в
преходни и заключителни разпоредби на държавния бюджет да отпадне
възможността разпределянето на резерва на касата да е само за лекарства и
за болнична помощ. И то до края на март. И какво стана? Това също е факт
и то безспорен, само че още в момента, в който нещата още не бяха излезли
в „Държавен вестник“ колегите от лекарския съюз те си разпределиха
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резерва и вие го знаете много добре. Където за дентална помощ никой не
мисли. И ситуацията, в която попадаме в момента явно има проблем. Ние
сме били коректни винаги. Само че когато правим нещо, нека то да бъде
базирано на реалности и на реално поети ангажименти. Плащането, ако
приемем, че бъде извършено такова то ще е две плащания в рамките на
януари месец. Едното ще бъде в рамките буквално казано във втората
седмица. Това ще създаде изключително напрежение. Но само ако то е
аргументирано и поето с определени ангажименти към третата дейност и
към бюджета, тогава нещата могат да излязат. И ще ви кажа простата
сметка. Аз не съм икономист, не съм и политик, но простата сметка е, че
след като ние така или иначе опираме в резерва на касата, за да
гарантираме третата дейност този резерв беше заявено не знам по какви
изчисления, по най-прости бакалски, без да обиждам нито наши колеги от
наша страна, нито от страна на касата, но бакалски, ако смятаме, ако за 4
месеца, за три месеца всъщност са 8 милиона, четири по 8 са 32, а не са 24
милиона и остава един дефицит от 8 милиона. Но не се прави и тази сметка,
която я заявих най-коректно, че това, което всички свършихме,
подчертавам дебело всички, не допуснахме издънване на бюджета с третата
дейност, което беше залог да бъде вкарана целогодишно. Т.е. ние не
надхвърлихме тези 8 милиона в момента или ако го има това, това е в
изключително записани в рамковия договор параметри, рамки, граници. И
се връщам пак на разсъжденията си. При положение, че още от сега има
заложен дефицит минимум 8 милиона, аз го казах, г-жа Аврамова може да
го потвърди. По мои груби изчисления, чисто експертни, тези 8 милиона
няма да са по-малко от 12 милиона и аз го заявявам много директно и
открито. Защото рискуваме не сега в края на декември, както се случва, а
буквално казано в края на септември месец, може би или в края на август
ние да се видим и да си скубем косите и вече да воюваме. Аз поставям
въпроса с кой ще разговаряме тогава. С кой ще разговаряме тогава? Ако
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има нещо, не се сърдете. Надявам се да сме всички в същия състав. Аз
председател на Български зъболекарски съюз няма да бъда, това имам
предвид. Вие можете да сте си на вашите позиции, но аз не мога да оставя
нещо като наследство, което в крайна сметка да гърми под краката на който
и да е, който ще седне на тази позиция и то е ясно. А и колегите в Конгреса
не са глупаци. Те също могат да смятат. Така че ние трябва да стъпим на
някакви реалности. За мен лично всичко да го вържем, ако има възможност,
разбира се, с компромис от едната страна, с компромис от другата страна,
да бъде вързано така, че хем да бъде гарантирана рамката на бюджета,
говоря за тази година, защото вие имате проблем тази година, вие нямате
проблем 2017 г. Ще завърша. Аз се стремя да се предпазя от емоцията, но
явно няма и да мога до края и ще го кажа по следния начин. Първо, нещата
са очевидни. Второ, писна ни да ни правят на шарани. Поне да ни хванат на
въдица лекарския съюз и фирми лекарствени, и кой ли не. Нямат рамков
договор, искат да им платите надлимитната дейност, нали така? Вашето
мнение си е ваше. Аз говоря за реалности. А ние сядаме с ясната представа,
че предварително залагаме една бомба, на която трябва да решаваме
фитила да гори до средата на юли месец и да не знаем след това какво ще се
случи. Има и още един проблем. Ще го кажа. Защото първите четири
месеца на годината, вие го знаете много добре, те са изключително тежки
финансово и вие го знаете много добре. Първите четири месеца – януари,
февруари и март месец, а към тях като прибавим и сега тези 14 милиона…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Това, което разбирам от това, което ти
казваш изглежда по следния начин: първо, как се разпределя резерва
решава Надзорният съвет. Никой друг не може да го реши. Това, че някой
го бил разпределил това си е фантазия, сънища. Второто, което е
Надзорният съвет може да реши да го разпредели този резерв и само за
болнична помощ. Надзорният съвет, това е в неговите правомощия, той ще
реши как да бъде разпределен. Това, което вие искате, до колкото разбирам,
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за да стигнем до някакво съгласие е да имате гаранция, че точно вашия
бюджет ще бъде гарантиран и че няма в последния момент да бъде орязана
третата дейност.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Точно така.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Те казаха какво искат.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Какво правим тогава? Как си
представяте, че аз говоря пред 500 души на Конгрес, че ще има трета
дейност, че съм се борил независимо на какви нива и за бюджет на
държава, и за тяхното разпределение и в един момент казваме – няма да
има трета дейност, защото е служебен кабинет или защото еди какво си.
Ако е така…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Рамковият договор от 2016 г. е гаранция за
това, че третата дейност ще продължи от 1 януари. Това е първото, което
вие го знаете много добре, че до него стигаме така или иначе.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Имаме такава договореност, само че
там изразих своите опасения, че даже чисто счетоводно заложените
средства няма да стигнат в този процент и това ще е основание на който и
да е Надзорен съвет след това... Знаете какво следва. Защото ние сме
единствените, които като запишем нещо там си го изпълняваме и не плачем
срещу него. Говорим за преразхода. Знаете, че третата дейност я въведохме
след изричното условие да нямаме преразход на бюджет и ние го спазихме
това.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Има един преразход, който е милион и 300.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Съгласен съм. Има значение. Но
съвсем коректно го казваме милион и 300 пак е в рамките на тези 2 % на
годишна база. Така ли е? Даже е половината от тези 2 %.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Ние търсим решение.
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ТОМА ТОМОВ: Как си представяте тази форма на гаранция?
Единствената гаранция е и ние сме я дали, че от 1 януари третата дейност
ще продължи. Може за последното тримесечие да няма пари на този етап и
да решим да преразпределяме резерв, само че по правилата резерв се
преразпределя и вие го знаете прекрасно, когато се изчерпят средствата по
параграфа в бюджета. Преди това няма как да се преразпредели този
резерв. Самият факт, че Надзорът и касата имаме въобще този разговор и
тази договорка да няма прекъсване във финансирането на третата дейност,
мисля, че е достатъчна гаранция. Нали ние затова правим този Анекс към
рамковия договор, за да може тази дейност да продължи да се финансира от
1 януари. Или аз греша? Поправете ме, ако греша. Аз това си представям,
като жест.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Сега ще ти кажа къде грешиш. Това е
така в две трети, последната трета е кой гарантира, че като свършат тези 24
милиона няма да спрете…
ТОМА ТОМОВ: Веднага мога да ви кажа, че нищо не го гарантира.
Същото нещо, което гарантира, че като се изчерпи болнична помощ като
параграф ще и се преразпредели част от резерва за болнична помощ.
Същото ще стане и за лекарства, защото по смисъла на закона 10 % от
здравноосигурителните плащания остават в резерва и винаги последното
тримесечие се плаща от резерва. Да не говорим за преизпълнение, за
връщане от лекарства по Наредба 10, но въпросът е, че така или иначе
всички тези параграфи се попълват от резерва след изчерпването им. Аз не
мисля, че тук има някой желание да спира третата дейност, след като я
стартираме от 1 януари.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: След като този Надзорен съвет в този си
състав или малко по-различен е гарантирал за първи път и е осигурил
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финансово изпълнението на третата дейност, този Надзорен съвет няма
никаква причина да го спира когато и да било следващата година.
ТОМА ТОМОВ: Ако пак няма ресурс там вероятно ще се мисли за
някакво прехвърляне за догодина, както се случва всяка година. Дай Боже,
да е по-малко и по-малко с всяка година, въпреки, че не е баш така. Но със
сигурност на този етап никой не обмисля да се махне третата дейност.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: След като резервът се ползва след като
се приключи с бюджета как тези пари, които ще бъдат платени за месец
ноември в началото на януари няма да бъдат от бюджета на дентална
помощ за 2017 г.? Как ще стане това нещо? С какви пари?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: С парите от бюджета за следващата година.
Това всяка година се случва. Вие нямате пари за дентална помощ в резерва.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Не говорим за резерва. Януари с какви
пари ще платите?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: С парите от бюджета за следващата година.
От общия бюджет.
ТОМА ТОМОВ: Респективно средствата догодина ще дойдат от
други параграфи, които сега се плащат. Нали го разбирате? Никой няма да
вземе от парите за дентална помощ.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Как ще обясним, че сме заявили 147
милиона за 2017 г., от тях още преди да сме тръгнали да работим ще вземем
едни 14 милиона. Как няма да вземете, като на практика е така. Аз задавам
въпроси и разсъждавам на глас, а не, за да ви опонирам.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние всяка година плащаме от бюджета за
следващата година и влизаме с дефицит и това всеки път се върти, обаче
плащаме.
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Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Тази част от разговора е безсмислена.
Ние говорим за други неща.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние ви казваме, че ще си получите парите, а
вие искате сега веднага. Няма да стане сега веднага. И за тази пари, и за
следващата. Ако накрая пак има някакъв дефицит пак ще се прехвърлят за
по-следващата.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Не може да бъде така.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: То от колко години е така, а вие не сте го
разбрали.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Това, че ще бъдат по бюджета за дентална
помощ е ясно. Това, че ще бъдат платени ние знаем, че ще бъдат платени. В
никакъв случай не можем да приемем, че ще бъдат платени и когато се
стигне някога теоретично, освен, в момента, в който има желание и разум в
Надзорния съвет може да е късен момент. Но ние не искаме това да е още
по-високо с 14 милиона и 400. Питам защо от нас да бъде, ако някой някъде
си не изпълни бюджета. Не ме интересуват други параграфи. Няма защо да
споделяме чужда вина. Защото ние навеждаме глава и поемаме всичко,
естествено, че така ще бъде.
ТОМА ТОМОВ: Вижте, от една страна сте прави абсолютно, но от
друга страна тук целия Надзор винаги е подкрепял и идеята за трета
дейност, гласували сме го това, винаги сме имали добрите намерения и
мисля, че е факт. И всяка година си гласуваме тези неща. Този бюджет е
приет тук в този Надзор, после е гласуван в парламента и е факт. От друга
страна се замислете, че ние в момента като анексираме рамковия договор и
респективно стигнем до разговори за нов рамков договор, ние го
анексираме, за да може да бъде от 1 януари третата дейност, не по някаква
друга причина, но със сигурност в него и в Анекса и в последващия рамков
договор влизат някакви текстове, които упоменават, че има трета дейност,
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че тя ще е цялата година и т.н. Прав ли съм или греша? Не е ли така? Това
споразумение де факто е някаква гаранция, защото другото е модел на
финансиране от страна на касата.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Защото през юли месец започват
санкции върху цената на дейността, когато ние нямаме достатъчно бюджет
за следващите месеци.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Вие, касата, имате еднолично право в
Националния рамков договор да взимате решение.
ТОМА ТОМОВ: Нали ще го анексираме. Аз не знам как си
представяте тази гаранция по друг начин.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Покажете ми друг с лекарското
съсловие договор, в който те еднолично са се съгласили, ако в средата на
годината превишат бюджета, касата, еднолично Надзорът, да се събере и да
промени условията. Кажете ми, ако има такова нещо. В момента вие не
разбирате, че без да имаме някакви солидни гаранции ние в момента как ще
извървим пътя към това да се споразумеем евентуално, за да бъдем взаимно
полезни. Иначе, дайте да го кажем и другото. Какво ще се случи, ако ние в
момента се скараме и си тръгнем? Аз задавам този въпрос. Вие си взимате
вашето решение. Ние се заканваме да ви съдим и на всички е ясно до къде
това ще доведе и кога ще се случи това нещо, абсолютно от цялата тази
история, даже ще понесем персонално негативите, защото казвам ви го не,
за да се правя на страдалец, но повярвайте ми, доста хора при всичките тези
условия и битки, които сме водили за тях и вие, заедно ги водим тези
битки, те постоянно недоволстват, а в тази ситуация просто не искам да ви
казвам. Като вкарате и Коледни, и Новогодишни празници и т.н. Първият
ми въпрос е кога приключва последната възможност, но искам да ми се
отговори точно с датата.
ТОМА ТОМОВ: Кога приключва СЕБРАта, г-жо Аврамова?
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ГАНКА АВРАМОВА: На 23 декември ни e срока пред МФ за лимит.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: То винаги всяка година приключва след
20ти декември.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Днес е 20ти, какво да направя?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Имаш още един-два дни.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Добре, ние бяхме миналата седмица
тук. Повярвайте ми, три дни са страшно много, не е една седмица. Три дни
са ужасно много. Ние бяхме тука миналата седмица, защото дори и да
тръгнем към някакво такова действие аз ще свикам Управителен съвет. На
този Управителен съвет ще бъде представено абсолютно всичко, не само
това, ще искам и протокол от това заседание, той е публичен да бъде
показан, защото в крайна сметка не искаме да има пожари и не искаме да
гасим пожари. Дайте да видим този път какво може да се направи и тогава
да стигнем до варианта, който се коментира. Първо имаме цайт нот. Имаме
липса на време, това е първия проблем. Вторият, трябва да направим,
абсолютно всичко това да се изговори и в крайна сметка независимо кога
ще започнат преговорите, макар, че след внасяне на бюджета на държавата
ние трябва да седнем и да водим преговори. Ние имаме право на 3ти януари
да седнем.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Имам един основен въпрос. Това, че ние
нямаме никаква вина е повече от ясно. Ние се правим на андрешковци с
нашите 14 милиона. Но трагедията ще бъде друга. Аз не мога да разбера.
До колкото разбирам 50 милиона трябва да се изплатят за онколекарства?
Така ли е? Става въпрос, че за онколекарства трябват пари. Но
онколекарствата се търгуват от фирми.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Не, това са онколекарства в болничната
помощ.
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Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: На кого трябва да се платят тези пари?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: На болниците.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Но болниците все пак са някакъв
корпоративен клиент на касата. Но тук става въпрос, че имаме 5 хиляди
души, които имат семейства и те няма да имат заплати. Вие разбирате ли го
това нещо? Тези хора няма да имат персонални семейни заплати. Вие това
не го ли схващате? Може ли да оставим една цяла гилдия без заплати?
Защото това са им заплатите на тях. Болниците може би винаги, те какво
правят, знаем всички. Те винаги имат някакъв дефицит, но са си свикнали с
този дефицит. Но при нас ще бъдат 5 – 6 хиляди души, семействата им ще
бъдат без заплати за Коледа. Ако беше друг месец иди – дойди. Но как си
представяте, че 5 хиляди семейства ще бъдат без заплати, защото кешовата
дейност е много малка, почти никаква е. В провинцията е почти никаква.
Някоя кокошцица някой може да занесе или пет яйца. Това нещо просто не
може да се приеме. Не, че ние сме против да се плати през януари, но тези
хора няма да могат да останат без заплати и аз смятам, че вие това трябва
да го разберете. Болниците могат да си позволят да не получат, могат да си
позволят сигурен съм. Това са някакви екстри, които няма да получат, но
нашите хора са…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това са лекарства за онкологично болните.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Недей изпада в някаква …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ти недей изпада. Става въпрос за
онколекарствата за онкоболните.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Този начин на водене на разговор до никъде
не води.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Нямат хората пари в момента. Всичко е
криза. Нямат пари. Ако вие се лекувате при някой, който е много богат и
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има много голяма клиентела, но имайте предвид, че нашите хора в момента
разчитат на тези пари, като 80 – 90 % от техните доходи.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Това важи за всички. Това не важи само за
вашето съсловие. Това, за което говорите в момента важи за всички.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Но не може цяло съсловие да бъде
зачеркнато.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ще зачеркнем онкоболните, за да може
вашето съсловие, част от него, защото не ме убеждавай, че всички са бедни
и разчитат на тези пари.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Вижте това са крайности в момента.
Ако ще водим разговор…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Аз затова искам да върна разговора в
началото. Това, което имате като предложение от страна на Надзорния
съвет е да прехвърлим това плащане за първата десетдневка на януари
месец, в края на януари месец се получава плащането за декември месец,
т.е. две плащания в рамките на един месец, от което, ако някой от Надзора
не е съгласен с мнението ми да го каже сега, от което бюджета ви за
годината няма да пострада и ви гарантираме изпълнението на третата
дейност до края на годината. Ако някой от Надзора не е съгласен с моето
мнение, да го каже.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз питам, д-р Шарков, как го гарантираш,
защото хората тук, за да знаят. Аз смятам, че гаранцията може да дойде
когато кажем „да“, когато разпределяме дефицита, като свършат парите ще
ви имаме предвид и вас, и от резерва ще бъде платено. Иначе за какво си
говорим?
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Това е хипотеза.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Всичко е хипотеза. И бюджета на държавата
е хипотеза. След като никой не щя да ни актуализира бюджета на касата и
то не ставаше въпрос за много, защото никой не иска да дава за здраве. Ние
се гърчим, взаимно се гърчим, защото ние гледаме кое е приоритет, за да
дадем, защото няма пари и се чудим как да ги прехвърлим и не за първа
година го правим. Но при условие, че никой не иска да ни даде пари, че ни
е поставил между чука и наковалнята, защото утре ще напишат вестниците
– дадоха на стоматолозите и лишиха онкоболните от лекарства.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Само една реплика. Защо не се
разстроихте като подписахме рамковия договор, защо реагирате сега. С кой
имате рамков договор Надзорът на касата? Не искам да говоря по този
начин.
ТОМА ТОМОВ: Ако искате в този Анекс към рамковия договор да
вкараме текстове, които да гарантират нещо. Не се сещам в какъв друг
документ…
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Този Анекс има временно явление.
ТОМА ТОМОВ: Добре, в какъв документ да залегне някакво
споразумение или нещо?
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Базирай се на историята, за да търсиш
някакво решение. Само мисля, че той беше като навремето г-н Дянков взе
милиарда и спря плащанията на джипитата и на стоматолозите, лекарите по
дентална медицина. И какво стана тогава? Щяха да излязат всичките.
Когато бръкнеш в джоба излизат на улицата. Това ще стане, то е ясно. Ние
тук сме самаряните и ще кажем … Има 1000 елитни зъболекари в София,
останалото е.. Тогава решението беше еднолично. Взеха се парите,
изплатиха се пенсиите, милиарда изчезна, не се върна. Еднолично решение.
Вземете еднолично решение. Защо ни вкарвате в тази система? Защо?
Вземете еднолично решение. Защо искате тук хората, които винаги са ви
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протягали ръка да ги изпържите, да ги смачкат, за да постигнете дадена
цел, независимо колко е идеална целта.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Протегнатата ръка не е била само една.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Съгласен съм. Абсолютно съгласен съм,
но дайте да не ни правите на маймуни. Четирима сме тук, другите не
пожелаха, част от тях не пожелаха да дойдат, защото в последния момент
не могат, примерно. Другите са в провинцията. Така че аз не мога да
разбера за какво става дума.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Персонални заплати не може да се
прехвърлят за никакви други цели. Това са персонални заплати.
Персонални договори с персонално заплащане и всичко останало е фикция.
Това са персонални договори с персонално заплащане на дадени лечебни
заведения, които са фактически един човек и той се издържа с нея. Аз не
виждам вариант да се прехвърлят парите за догодина. Съгласен съм, че
онкоболните…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Прехвърлянето на средства за лекарства за
следващата година не е с индивидуални договори.
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Не може ли да се търсят и други
варианти?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Има ли някой от двете страни да добави
нещо? Аз нямам.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Аз имам въпрос. Не мога да не го
задам. Чисто процедурно как стоят нещата? Аз ви казах за три дена, ако
трябва сега отивам и ще свикам поименно Управителен съвет, но въпреки
това ви казвам, че това граничи с невъзможното. Как на Коледа ще свикам
Управителен съвет? Просто не ми го побира главата. Чисто процедурно как
бихме могли да потърсим решение? Ясно е, че Надзорът е в правото си да
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вземе своето решение. Това е безусловно. Каквото и ще решение. Това е
безусловно. От там нататък вече в крайна сметка ние сме длъжни да..
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Процедурно ние днес трябва да вземем
решение кои средства прехвърляме, като плащания за началото на януари
месец.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли да задам аз един въпрос? Има нещо
вярно в това, че в края на краищата ние не спазваме тези, а тези, които ще
финансираме безлимитно нон стоп. Там вече нещата са други. Не може ли
всички фирми, като сключват договори за лекарства с болницата да може
срока да се удължи. Защо да не платим част от онколекарствата на десето
число?
Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Това ми беше мисълта.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Знам каква мисъл си имал. Запази си я. Не
може ли…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Влизаме в друг разговор. Да ви помоля за
пет – десет минутки да излезете, за да си изговорим ние нещата.
Представителите на БЗС напускат заседанието.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защото и това е възможност.
ТОМА ТОМОВ: Съгласен съм. Ние не знаем какви са договорите с
болниците. Не мога да бъда сигурен.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Поне два месеца имат отложено плащане.
ТОМА ТОМОВ: От друга страна отзвукът ще бъде много голям, ако
се отложи плащането на онколекарствата.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм категорично против да лишим от
лекарства някой онкоболен.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Виждам, че въпреки без тези пари ще
умрат, те са склонни да си свикат Управителния съвет до петък. Човекът
задава чисто процедурен въпрос. Според мен са склонни да направят тази
отстъпка. Ние не можем ли да кажем, че специално за тях това висящо
положение допълнително да го вземем в петък?
ТОМА ТОМОВ: До кога можем да плащаме?
ГАНКА АВРАМОВА: До 23ти декември е срока за лимита.
ТОМА ТОМОВ: С разрешение на финансите до кога можеш да
плащаш?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Проблемът е, че те са 5 000 единици
зъболекарите. Как се обработва това чудо? Но от друга страна те ще имат
догодина трета дейност, което е същественото.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те искат гаранции.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да фиксираме някъде някакви гаранции.
ТОМА ТОМОВ: В Анекса, който сега се прави да запишем някакви
текстове.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Точно така.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично смятам, че могат да се отложат
част от парите за онкологичните и да се платят на 10ти януари. И аз съм
сигурен, но трябва да имаме достоверна информация, че това няма да
навреди, става въпрос за 20 дни на тези болници, защото те са си получили
лекарствата и предполагам, че са гарантирали лечението на онкоболните до
10ти, още повече, че някои от болните ще ги изпишат, по празниците няма
да ги държат там.
ТОМА ТОМОВ: Проблемът е, че те според мен с тези пари ще
платят стара доставка.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тази информация трябва да я имаме.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: При положение, че имаме рамков договор с
тях и вътре са разписани разни неща, знаете каква е процедурата по
промяна на договора. И сега, за да можем да отложим плащането, ако
тръгнем на контра, ако те не са съгласни доброволно трябва да влезем в
процедура по промяна на договора за отлагане на плащането.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Всичко друго е само с решение на
Надзорния съвет. Единствено при тях е с промяна на НРД.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: А те като не са съгласни? Ние трябва да
платим. При тях трябва да платим, иначе ще ни осъдят с лихвите. Дайте да
видим какво можем да отстъпим.
ТОМА ТОМОВ: Вчера те нямаше на Надзора. Имаше точка
Надзорът да одобри Анекса към тяхното НРД. Д-р Пенков е прав, че това
трябва да го има в Анекса към НРД и затова го отложихме вчера.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Някой има ли предложение какво да
правим?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Те трябва да се съгласят на някакъв
компромисен вариант. Това е чрез този Анекс, с което като професионална
организация ще защитят своите членове, че третата дейност започва бързо
и веднага.
ТОМА ТОМОВ: Ще продължи без прекъсване.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Уважаеми колеги, стана 16 часа.
Имаме много важни въпроси да решаваме.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Само една реплика. Ако тези от Събора не
са съгласни всичко това, което ти го говориш увисва и отиват на съд, и ни
осъждат.
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ТОМА ТОМОВ: Ние не можем да вземем решение без тяхното
съгласие.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: За последен път им правя същото
предложение, като преди малко. Покани ги.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Нека да го формулираме
предложението.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Предложението изглежда по следния начин.
Отлагаме едно плащане за първата десетдневка на януари и в Анекса
подписваме трета дейност за цялата година с гарантирани средства от
резерва, които да им покрият последното тримесечие.
Представителите на БЗС влизат в залата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Това, което говорихме с колегите и това,
което съм упълномощен да ви го предложа е да отложим едно плащане за
първата десетдневка за януари месец, като поемаме ангажимента в Анекса
към Националния рамков договор за денталните дейности за 2016 г. да се
запише, че това няма да се отрази върху общия ви годишен бюджет и че ви
гарантираме изпълнението на третата дентална дейност със средства от
резерва до края на годината. Средства от резерва или от допълнителните…
Финансово обезпечаване на третата дейност.
ТОМА ТОМОВ: Вие искате обезпечаване с ресурс на това, което
имате като дейност.
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Единствената ни забележка е, че този Анекс,
който го правим вътре не би трябвало да влиза това. Така малко излиза,
като…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Това е просто като гаранция за вас.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Анексът е подготвен и там няма такива
условия.
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Ако сте съгласни с подобно нещо дето се
казва за 10 – 15 минути изговорете какъв текст да бъде записан в Анекса и
да продължаваме нататък. И гласуваме и Анекса.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Дай да излезем.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Поговорете отвън.
Представителите на БЗС напускат заседанието.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Може ли да обявите дневния ред
за днес?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Той е определен от вчера.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: От вчера се разместиха нещата.
Има различни приоритети.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: 4, 5, 7 и 8 това са точките от вчера, които
останаха.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Освен това прибавихме една
точка за заплащане на болниците, които имат тъй наречена надлимитна
дейност, които трябваше да ги сложим към общия бюджет. Няколко пъти
отлагаме тази точка и вчера взехме решение днес да се гледа. И би трябвало
това да е в контекста на цялостното решение относно бюджета. Нямаме
много време. Имаме важни задачи. Аз помолих д-р Шарков да
актуализираме дневния ред. Предложих вчера, за което говорихме …
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Проектът на дневен ред е пред вас. Това са
точките, които останаха от вчера. Има ли предложения по дневния ред?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Аз пак повтарям. Вчера беше
поставен въпроса за една допълнителна точка за тъй наречените
надлимитни дейности, които някои от болниците са поставили пред нас как
ще ги компенсираме в рамките на целия ни бюджет, който гледаме, както
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сега с денталната помощ гледаме, както и за някои други дейности, както
стана въпрос и за онколекарства от уважаемия колега. Ние в цялост трябва
да разглеждаме тези проблеми. Кое ще се удовлетвори и кое няма да се
удовлетвори. И ако няма да се удовлетвори защо няма да се удовлетвори. И
ако се удовлетвори защо ще се удовлетвори.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, че по част от това ще се произнесе
съда, защото има съдебна процедура.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Преди съдебната процедура има
друга процедура.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, Българският лекарски съюз го внесе и
им отхвърлиха за надлимитните, а в момента стоят няколко, които чакат
решение. Това е законово и аз не виждам как ние без да излезе решение от
съда, след като те са подписали договор.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Моето виждане е малко поразлично. Нека да не забравяме по принцип, ще цитирам писмата, които
сме получили всички. Това е от „Света Екатерина“ писмото. Това е от пета
градска писмо, от „Света Анна“, от „Света Марина“, което е още от юни
месец.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Законово не можем.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Защо да не можем?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защото те са подписали договор за
определен бюджет.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Не е точно така. Когато говорим
за Варна по принцип не е поставен така въпроса. „Света Екатерина“ в
определения бюджет имат 500 000 по-малко изразходвани от това, което е
определено през летните месеци и сега това са спешните случаи. По Закон
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би трябвало спешните случаи касата да каже на какво отговарят тези
случаи, дали са спешни…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Проверени ли са? Проверени са. Тези,
които са били спешни по клинични пътеки.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Мога да кажа, че едната болница, която ни
съди е „Авис Медика“. Ако не знаете да ви кажа, че това е един МОЛ, в
който има четири лечебни заведения на един адрес, сменят си собственика
и аз мога да ви кажа, че там линейката не е закарала нито един пациент.
ДИМИТЪР ЕВЛОГИЕВ: Там има четири юридически лица и
седем…
ПРОФ.

Д-Р

КРАСИМИР

ГИГОВ:

Говорим

за

структуроопределящи, които имат отношение към държавно, общинско и
т.н. здравеопазване. Онзи ден възникна въпрос и за Бургас за спешната
помощ, за споразумението, което е сключила държавната болница с други
болници.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: С РЗИ за спешна помощ.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: По това трябва да вземем
отношение.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Лечебните заведения, само нека да върна
въпроса, лечебните заведения, които сключиха договор да си разделят
спешността. Но от това спешността не се е увеличила. Тя само се е
разделила като дежурство между отделните лечебни заведения.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Но те са я поели. 4 – 5 болници са я поели.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: За същата сума. Това иска да каже.
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Спешната помощ не се е увеличила в
резултат на договора, който те са направили. Съгласно договора линейката
подминава едната болница и го кара в другата.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Бюджетът, обаче на областната болница не
е намален. Докато бюджета на другите болници това, което са направили
като преразход не е удовлетворено.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Проф. Гигов има предложение за точка в
дневния ред.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Което е част от общия бюджет,
затова го предлагам.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нали вчера го записахме това да бъде
точка от дневния ред.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Добре. Само да я формулираме точка 6
преди Разни. Предложението е…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нали вчера го формулирахме.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ти даде предложение за корекция на
утвърдените месечните стойности на лечебните заведения.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Дайте да запишем. Аз гледам вчера какво
сме говорили. В които се осъществява спешна помощ.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не го записвайте това, защото спешната
помощ е извън обсега на задължителното здравно осигуряване.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Добре, махаме го това.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Всички, които са тук на тази маса знаят
какви пари има в бюджета и какво прехвърляме за следващата година.
Просто така или иначе трябва да се каже тези пари откъде ще ги вземем.
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Трябва да ги вземем от някой друг и да прехвърлим нещо друго за
следващата година. Как да стане тази работа?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нали затова сме тук, за да вземем
решение. За всички да има.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с предложението…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Аз ви предлагам друга точка. Предлагам
ви следното: На 26 септември ви направих предложение, ето го, подписано
е акуратно, да гледате едни лечебни заведения, за които също да се направи
предложение за корекция в утвърдените стойности и там не са упоменати
болници, а само РЗОК. Това са Бургас, Видин, Кюстендил, Пазарджик,
Пловдив и Русе. Не се гледа тази точка, като вие взехте решение, аз съм
проверил и в стенограмата пише, че се отлага за разглеждане за следващо
заседание. Ако това го считате за последно или предпоследно - дойде време
отложената точка да се гледа. Просто, ако искате да го гледате да включите
отложената точка и да я гласувате.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: После по предложение от д-р Пенков, до
колкото си спомням, да се види как ще се изпълни бюджета за октомври.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ако искате да ви прочета лечебните
заведения, те са малко и да видите кои са.
ПЛАМЕН

ТАУШАНОВ:

Предложи

ли

се

да

се

изчака

октомврийското изпълнение?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не, отлагането е поради друга причина.
Навлизаме в друга тема. Отложена е за разглеждане на следващо заседание.
Това е.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Кое от двете?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Кое от двете? Това е въпроса.
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ПРОФ.

Д-Р

КРАСИМИР

ГИГОВ:

Твоето

е

малко

по-

ограничително, защото аз не чух София например.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Искате ли да ви прочета лечебните
заведения?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: От които има писма найвероятно.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Естествено. РЗОК Бургас: МБАЛ Бургас,
„БургасМед“, ЦКВЗ Бургас ЕООД, „Дева Мария“, МБАЛ Карнобат. РЗОК
Видин – „Света Петка“. РЗОК Кюстендил - МБАЛ „Никола Василев“.
РЗОК Пазарджик - „Пълмед Пловдив Здраве“, РЗОК Перник – СБАЛ по
кардиология, РЗОК Пловдив: „Свети Георги“, „Каспела“, „Пълмед“
Пловдив, „Еврохоспитал“, филиал Баня Карловско, „Св. Козма и Дамян“.
РЗОК Русе: „МедикаКор“, „Медика“ и „Медика Русе“, плюс „Света
Марина“ Варна. Обаче тогава сте го отложили с подписите на шест човека.
Корекция на стойностите. Това, което записахте в шеста точка.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Корекция на стойностите за следващи
плащания или корекция на плащанията, които вече са извършили? Защото
ние не можем… Някой от Надзорния съвет смята ли, че можем да
гласуваме плащане от предишни месеци?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Аз казвам какво е било. Това е за
месеците септември, октомври и ноември. От тогава до сега седи отложена.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Корекции в бюджета за следващата година?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Предложено е септември.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тези корекции не са ли в рамките?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Тогава бяха в рамките.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В рамките на РЗОК. Т.е. РЗОК трябва да ни
предложи.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Те са ни предложили. Тогава имаше
пари. Сега няма. И аз затова, като правите предложения по шеста точка, то
това и д-р Шарков го каза, че няма пари.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Ако го бяхте гласували тогава, сега още понямаше да има пари. Сега по-малко няма пари.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не можем да знаем. Защото ако не бяхте
гласували на 27 юли онова 87мо, където предложихме 90 % да платите,
болниците бяха съгласни, но дойде от финансовото министерство едно
друго предложение в 15.07 часа и вие го гласувахте. А не моето
предложение.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: „Света Анна“, „Света Екатерина“
– не ги чух тях.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Те сега дойдоха. Тези петте.
ПРОФ.

Д-Р

КРАСИМИР

ГИГОВ:

Това

за

мен

са

структуроопределящи.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Аз казвам какво е в списъка. Вие, ако
искате да добавите…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Имаме кворум да гласуваме.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с предложението в
дневния ред да бъде добавена точка „Предложение за корекции в
утвърдените месечни стойности на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ“, моля да гласува. Приема се. Гласуваме целия дневен
ред. Приема се.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на Договор за изменение и допълнение на Национален рамков
договор за денталните дейности за 2016 г.
2. Приемане на компенсирани промени по елементите на бюджета на НЗОК
за 2016 година за осигуряване на бюджетни средства за извършване на
плащанията, дължими до 31.12.2016 г.
3. Приемане на решение с коригирани обеми, по реда на чл. 65 и чл. 199 от
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6
от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна касa, съгласно извършените здравноосигурителни
плащания за извънболничната медицинска помощ през 2016 г.
4. Предложение за определяне на допълнителен брой СМД (Бланка МЗНЗОК№№3,3А) и стойност на МДД (Бланка МЗ-НЗОК№4), назначавани
от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ за
четвърто тримесечие на 2016 година.
5. Приемане на Правила по чл. 4, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за
2017 г. и утвърждаване на месечни стойности на разходите за БМП по
РЗОК и по изпълнители на БМП за дейност м. декември 2016 г.
6. Предложение за корекции в утвърдените месечни стойности на лечебните
заведения за болнична медицинска помощ.
7. Разни.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен
Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Точка първа от дневния ред. Точка първа е
Анекса. Да дойдат да кажат. Точка втора. Може ли да видим точка втора?
Приемане на компенсирани промени. Това после ще го гледаме. Гледаме
точка трета, колеги, докато дойдат зъболекарите. Приемане на решение с
коригирани обеми, по реда на чл. 65 и чл. 199 от Решение № РД-НС-04-24-1
от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
касa,

съгласно

извършените

здравноосигурителни

плащания

за

извънболничната медицинска помощ през 2016 г. Това, което вчера
разбрахте, че във връзка с първоначално гласуваните обеми след като не са
изпълнени и в тази връзка трябва… Трябва да ги направим съпоставими с
плащанията.
ГАНКА АВРАМОВА: Да. Да са в съответствие с плащанията,
защото има действащ чл. 55а от Закона за здравното осигуряване, където е
казано, че НЗОК закупува медицинска помощ по пакета по чл. 2, ал. 1 от
ЗЗО в рамките на обемите по решението, което е прието от 29 март 2016 г.,
в което решение са разчетени обеми, тогава прогнозни, а сега вече имаме
реалното изпълнение на тези обеми и ще се наложи да се анексира
решението с реалните обеми, за да може да съответстват платените на
планираните в решението.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Може ли да видим проекта на решение, за
да го гледаме.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, че това трябва да е част от
договора и сега трябва да има корекция в този договор надолу или нагоре в
зависимост от това, което се отчита. Има ли такава корекция? Коригирани
ли са договорите в тази посока? Ние не сме взели решение, те са
коригирани договори.
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ГАНКА АВРАМОВА: След като вземете решение днеска ще
направим анекс. В момента решавате плащането за ноември, което ще
тръгне и до 28ми ще затвори СЕБРАта и ние трябва да сме го платили.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кои са нагоре, кои са надолу?
ГАНКА АВРАМОВА: Не става въпрос за болници. Става въпрос за
документа Решение, в което се планират националните обеми и сега с
последните…
ТОМА ТОМОВ: Договорните партньори са ти болниците и
извънболничната помощ.
ГАНКА

АВРАМОВА:

Ние

с

платените

обеми

анексираме

националните обеми в решението.
ТОМА ТОМОВ: Те не се ли отразяват на обемите по договорите,
които са сключили болниците или аз греша? Защото д-р Кокалов това ти
казва де факто. Ако промениш националните обеми, това не се ли отразява
на договорните партньори?
ГАНКА АВРАМОВА: Отразява се на стойностите в договорите.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Трябва стойностите по договорите да ги
отразим в националните обеми, защото това, което…
ТОМА ТОМОВ: Искаш да кажеш, че са дадени стойности по
договорите, които ги няма в националните обеми?
ТАНЯ КИРИЛОВА: Да. Това искам да кажа.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Те са били провизорни.
ТОМА ТОМОВ: Аз това няма да го гласувам. Честно да ви кажа, аз
ще се въздържа. На мен ми е това безумно нещо.
ГАНКА АВРАМОВА: Това е за подкрепа на решенията на
Надзорния съвет, защото когато дойде контролният орган да констатира
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съответствието на документ и решение, в което има съответните обеми да
няма разлика. Надзорният съвет отговаря с решенията си за съответствие
между решението за обемите и плащанията. Сега аз не разбирам защо това
не се разбира.
ТОМА ТОМОВ: Аз казвам, че няма да го гласувам, а тук колегите
каквото искат да приемат.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Да го повторим. Ние сме
гласували стойности. Тези стойности не отговарят на националните обеми.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сме гласували обеми. Сега тези обеми
трябва да ги коригираме, защото са отчетени други. Сега ние тези
национални провизорни трябва да ги коригираме спрямо това, което са
отчели.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Вчера беше казано точно
обратното.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз чух какво казва сега.
ТОМА ТОМОВ: Вчера беше точно обратното.
ГАНКА АВРАМОВА: И сега в извънболничната помощ се намалят
някои от обемите, защото бяха планирани повече.
ТОМА ТОМОВ: А в болничната?
ГАНКА АВРАМОВА: А в болничната трябва да се увеличават сега,
защото там бяха планирани по-малко.
ТОМА ТОМОВ: Ние в извънболничната помощ сме в преразход
последните два месеца, нали така? А в същия момент ни казваш, че
намаляваме обемите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тук е пълно с таблици. Не ми внасяйте
таблици. Някой трябва да ми обяснява какво внася и какво искате.
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АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Средства от бюджета така и не минаха към
параграфите.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Не отидоха в извънболничната помощ.
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Съответно дейностите в решението бяха
съобразени с тези допълнителни средства.
ТОМА ТОМОВ: Ние сме в преразход, но не сме изпълнили обемите?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Помните ли, че няколко пъти беше правено
предложение в Надзора, когато г-н Ананиев беше председател, да се
гласува финансиране от резерва, което да отиде в извънболничната помощ,
което беше отлагано, отлагано, отлагано. В резултат на това имаме обеми,
но нямаме гласувани средства от резерва за тези обеми. В резултат на това
се получава този недостиг, който е примерно в ПИМП. В същото време по
отношение например за капитационното плащане по Наредба 2 е било 6
милиона 102, отчетени и заплатени са 6 милиона и 34 човека. В ПИМП
навсякъде има намаление от планирания обем, но имаме поради това, че не
е гласувано, имаме преизпълнение на финансовия план.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Не ми стана съвсем ясно.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: В първоначално гласувания бюджет за
извънболничната помощ за ПИМП си е останал определения по Закона за
бюджета 180 милиона, макар че увеличихме обемите с очакването
Надзорният съвет да гласува увеличение на средствата за ПИМП с част от
средствата в резерва. В крайна сметка средствата от резерва отидоха само
за болнична помощ 224 милиона и за лекарства. За ПИМП не е гласувано
увеличението и затова те не са достигнали този обем, който сме гласували,
по-малко са от този обем, но той е повече от колкото бюджета, който са
имали.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: А защо не сме го гласували?
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Постоянно беше отлагано.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: По този начин сме направили
погрешен извод. Гласували сме повече за нещо, за болнична помощ и
заобикаляйки това, че трябва за ПИМП да бъде гласувано.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: То беше в решението.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Съгласен съм. Но става въпрос,
че ние по този начин разделяйки нуждите сме заобиколили взимането на
решение за ПИМП.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние за ПИМП сме гласували повече, но те
не са усвоени. Значи са останали.
ГАНКА АВРАМОВА: Обеми, дейности.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като сме им гласували повече обеми, а те не
са ги усвоили зад тези обеми стоят пари, т.е. те не са ги усвоили. Те са
отишли за лекарства.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това казвам, че ние сме ги
изместили от едното без да вземем отношение. Трябвало е да ги гледаме
комплексно, както ПИМП, така и болнична помощ, така и всичко.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като не е усвоено…
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: По този начин ние заобикаляме
проблема в даден момент, решаваме частично даден въпрос и се връщаме
на 20 декември да решаваме…
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Тук трябва счетоводно да си оправим
нещата. Имаме гласуван обем. Трябва да ни завери счетоводния отчет
Сметната палата. Ако има разлики ще излязат с доклад към Народното
събрание, че не сме отразили коректно. Имаме едни обеми, които в ПИМП
са по-малко. Това е техника, която се предлага да бъде направено.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Никой не възразява за
технологията. Въпросът е за това, което се крие зад технологията.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Просто тогава, когато сме искали да ги
коригираме г-н Ананиев каза – другия път и така стана. Сега трябва да ги
коригираме.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Аз имам тук един въпрос. Може ли да ни
кажете в МДД как стои въпроса за ЯМР? Решението е обвързано с даване
на едни допълнителни обеми.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защо сега ще питаш когато са ги отчитали?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Само да кажа, че имаме искане за раздаване
на допълнителни ЯМР на 6 области. В същото време изпълнението на ЯМР
обемът е минус…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това значи, че не са изпълнени обемите.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли проекта за решение?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Някой да го прочете.
ГАНКА АВРАМОВА: Приема за информация текущото изпълнение
на обемите в извънболнична и болничната медицинска помощ през 2016 г.
и свързаните здравноосигурителни плащания към 31.12.2016 г., съгласно
чл. 65, ал. 2 и чл. 199, ал. 2 на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г.
по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa (Решение №
РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК) и втора точка - Приема
коригирани обеми по чл. 62 - 64 и чл.193 - 198 от Решение № РД-НС-04-241 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК с Решение за изменение на Решение №
РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК. И те се
намират в приложение тези таблици, които трябва да качим за
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общественото обсъждане заедно с другите промени, които вчера
гласувахте.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Сега, тази втората точка, какъв е
финансовия резултат? Като си говорим за обеми какъв е финансовия
резултат от цялото това действие? Какво ще се получи?
ГАНКА АВРАМОВА: Ще се получи изравняване на обемите с
реално …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като пари. Вкарваме още пари, взимаме
пари?
ГАНКА АВРАМОВА: В рамките на плащанията, които ще гласувате
като вътрешни компенсирани промени по бюджета…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Значи ще даваме пари.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ние ще дадем пари, но по-малко,
отколкото са планирани. Защото за ПИМП примерно са били 13 милиона, а
ние искаме с това решение 6, т.е. по-малко.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Излиза, че ние сме дали повече обеми,
отколкото те са изпълнили.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Излиза, че ние сме дали обеми, но не сме
дали пари за тях.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Сега трябва да коригираме обемите.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ще дадем по-малко.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Сега трябва да намалим обемите до …
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: За да съответстват на парите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Става въпрос за обема на използваните пари.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да вървим към гласуване. Дайте режим на
гласуване.
БОЯН БОЙЧЕВ: Г-жо Аврамова не съм щастлив от вашето
обяснение. Правя една много бърза ретроспекция. Има гласувани обеми. За
това увеличение на обемите няма гласувани пари. След това отчетите
показват, че реално изпълнените услуги са по-малки, като дейност. Говоря
в общата рамка. И вместо тези 13 милиона ще бъдат 6. Обаче тези 6 от
някъде трябва да бъдат финансирани. От къде? От резерва? От къде? В
смисъл от къде идват средствата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Предложението за ПИМП е да бъдат дадени
средства от резерва плюс средства от преизпълнението на собствените
приходи. Това е в точка втора от дневния ред. В СИМП даваме
допълнително

средства

от

преизпълнението

на

приходите

от

здравноосигурителните плащания, вноски и други. За МДД недостигът се
покрива пак от преизпълнението. И за болнична помощ недостигът се
покрива от преизпълнението, от S2, от придобиване на нефинансови
активи. Ако няма предложение към проекта на решение преминаваме към
гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Един „въздържал се“. Точка трета е приета.
По точка 3 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

Приема

за

информация

текущото

изпълнение

на

обемите

в

извънболнична и болничната медицинска помощ през 2016 г. и свързаните
здравноосигурителни плащания към 31.12.2016 г., съгласно чл. 65, ал. 2 и
чл. 199, ал. 2 на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9
и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на
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Националната здравноосигурителна касa (Решение № РД-НС-04-24-1 от
29.03.2016 г. на НС на НЗОК).
2. Приема коригирани обеми по чл. 62 - 64 и чл.193 - 198 от Решение № РДНС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК с Решение за изменение на
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Боян Бойчев, проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Тома Томов.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Точка четири. Предложение за определяне
на допълнителен брой СМД (Бланка МЗ-НЗОК № № 3,3А) и стойност на
МДД (Бланка МЗ-НЗОК № 4), назначавани от изпълнители на първична и
специализирана медицинска помощ за четвърто тримесечие на 2016 година.
Въпросът, който беше от вчера е, че например в Русе имаш 223 ЯМР за
четвърто тримесечие. Днеска сме 20ти. Като им дадем 110 от днес до края
на годината какво ще се случи?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Кога ще ги изпълнят?
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Има листа на чакащите.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Колко души минават дневно?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз повдигнах още вчера въпроса колко са
реалните чакащи, за да дадем толкоз. Това беше въпроса от вчера.
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Понеже тук става въпрос за много тежки
диагнози, наистина хората имат нужда.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Какво е отражението им върху бюджета,
който след малко ще гласуваме кое от къде за какво отива.
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ГАНКА АВРАМОВА: Те се отчитат през януари и се плащат през
януари. Това е декемврийска дейност. Това няма да влияе на вътрешнокомпенсираните промени.
ТОМА ТОМОВ: Те могат и да отидат януари месец.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да го решаваме сега. Г-н Председател,
предлагам да минем към гласуване.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Да видим проекта за решение. Само да ви
кажа, че допълнителния брой СМД са на стойност около 357 714 лева и
стойност за МДД – 241 307, 82 лева. Сега ще похарчим от следващия
бюджет към 600 хиляди лева.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Това са важни неща в края на краищата.
Това е съвсем конкретно за конкретни пациенти. Най-трудно е пациентите
да се снабдят с ЯМР и чакат с месеци.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Каза се, че има листа на
чакащите. Колко са в листата на чакащите? Защото, като кажем листа на
чакащите, трябва да се знае колко човека са.
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Не са посочили колко са.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли още веднъж проекта на решение да
видим. Който е съгласен с проекта на решение, моля да гласува.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Това ще се плаща с бюджета за
следващата година?
ГАНКА АВРАМОВА: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз няма да гласувам, защото на мен не ми е
ясно защо сега ще внасяме нещо, което те ще чакат, което може да бъде
догодина. Защо трябва да вземем решение сега?
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АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Защото трябва да пуснем на касата, за да
осигурят пациентите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако не искат да чакат да ходят пред
Народното събрание и да кажат, че искат по-голям бюджет за касата. Ние
ще влезем в дефицит, продължаваме да увеличаваме дефицита на касата,
сега стоматолозите, не знам си какво. Догодина пак ще влезем с дефицит
касата и ще се борим пак. Аз не съм нехуманен, но дайте да мислим трезво.
Всеки, който иска ние продължаваме да взимаме пари от следващата
година и да го удовлетворяваме. Съжалявам много. Те не са го направили.
Това не е извършена процедура, за да го плащаме. Тя е заявена. Ако е
направена, ама аз не знам.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: В подкрепа на д-р Кокалов.
Проверено ли е дали тези дейности не са извършени, специално за ЯМР.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Със сигурност не са извършени, защото те са на
специален режим. Трябва да се разрешат от касите, а те са свършили
бройките, които могат да дадат за назначаване и искат от нас допълнителни
бройки. Затова ги искат. Специално ЯМР седят и чакат да им ги разрешим,
за да могат да ги назначат и те да ходят да ги ползват.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Гласуваме. Шест „за“, двама „въздържали
се“.
По точка 4 се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава, в приложение към настоящото Решение, допълнителен
брой СМД (Бланка МЗ-НЗОК №№ 3, 3А) и стойност на МДД (Бланка МЗНЗОК № 4), назначавани от изпълнители на първична и специализирана
медицинска помощ за четвърто тримесечие на 2016 година, заявени от
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РЗОК Враца, РЗОК Русе, РЗОК Перник, РЗОК Монтана, РЗОК Смолян,
РЗОК Пловдив, РЗОК Хасково, РЗОК Добрич и РЗОК Ловеч.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
проф. д-р Красимир Гигов, Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Преминаваме към точка пет. Приемане на
Правила по чл. 4, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. и
утвърждаване на месечни стойности на разходите за болнична медицинска
помощ по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ за
дейност м. декември 2016 г.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Тук проблемът беше базата.
ТОМА ТОМОВ: Не само базата. Това беше моя най-голям проблем.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Дали сме спазили пропорционалността
по смисъла на правилата по чл. 16, ал. 3, т. 1. Провериха г-жа Аврамова и
Таня Кирилова, и докладваха, че е спазена. Това мога да ви кажа.
ТОМА ТОМОВ: Това има ли го черно на бяло? Някаква справка,
докладче?
ГАНКА АВРАМОВА: Има събрана информация от районните каси в
таблица, която в момента сме направили. Там се вижда за всяко лечебно
заведение как са спазили правилата по чл. 16.
ТОМА ТОМОВ: А изравнени ли са по РЗОК, това което аз зададох
като въпрос и ти каза, че не работим с адекватна информация? Това е за
Плевен и за Кърджали. Изравнено ли е отстрани колко е бил разходния
таван на РЗОК и колко е било похарчено по приложение 2 и 3 визирам.
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ГАНКА АВРАМОВА: В момента в таблицата, ако може да се
покаже на екрана, има колони, които показват, това е тази справка. В
първата колона това са индикативните параметри от приложение 1 от
правилата и заявените средства за тях за първи месец. Вижте долу
шитовете – юли, август, септември. В момента се вижда последния месец –
декември. Ако искате да се върнем в другите месеци. За всеки един месец
сме извадили индикативните параметри, заявените средства по тях,
съответното надвишение, утвърдените стойности, които са с всички
корекции на решение 87, което е адекватно към момента, обща стойност на
отчетената дейност по приложение 2 и 3 и съответно заявените средства за
приложение 2 и 3. И там от разликите се вижда всъщност допълнителната
стойност, която директорът на районната каса е взел решение да
преразпредели от тези, които са с икономия към тези, които са със заявка за
надлимитна към съответния месец.
ТОМА ТОМОВ: Тук гледаме Благоевград. Виждаш ли какво ти
посочвам. Искаш да кажеш, че е имал сума отгоре за 2 и 3. Купил е по
приложение 1 и е купил допълнително по приложение 2 и 3. Прав ли съм
или греша?
ГАНКА АВРАМОВА: Така е.
ТОМА ТОМОВ: И са му останали средства. Тези средства къде са?
ГАНКА АВРАМОВА: Те си остават в параграф болнична помощ.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Те не са му давани принципно.
ТОМА ТОМОВ: Отвори на Плевен. Имате ли го за ноември?
ГАНКА АВРАМОВА: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Томов, до кога ще ни бавиш?
ТОМА ТОМОВ: Искаш да кажеш, че нищо не е купувано
допълнително?
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ГАНКА АВРАМОВА: Не са имали свободни средства.
ТАНЯ КИРИЛОВА: Останали са му само 20 хиляди, обаче е имал
надвишение в индикативните и не му се полага да ги ползва.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Имам такова предложение. Да утвърдим
максимален разход 134 милиона.
ТОМА ТОМОВ: Аз съм съгласен с предложението на д-р Пенков да
гласуваме същия бюджет, който имахме миналия месец. За ноември. 134
милиона и нещо и това е.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли в проекта за решение да
формулирате вашето предложение?
Проекта за решение по точка пет да видим.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тук става някаква каша. Не може те в
декември месец да работят безлимитно, защото ще им плащаме януари.
Дайте да вземем решение, че те през декември имат същия лимит, какъвто
и през ноември.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Това предложих.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В момента те са безлимитни. Гласуваме, че и
за декември лимита е като през ноември и толкова.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Д-р Пенков, изпълнението е 138 милиона.
Това ли предлагаш?
ГАНКА АВРАМОВА: Тук определяме само приложение 2.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: До сега по приложение 2 е било 106. Но тъй
като по приложение 1 се е качило от 27 на 32, общото е станало 138.
Въпреки решението, което има Надзорния съвет за помесечен общ разход
за 134.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Взимаме решение през декември да бъде 134
и точка.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Тогава признаваме ли разход на Централно
управление, който да бъде 32 милиона? Защото това означава по
приложение 2 да паднат на 102 милиона.
ГАНКА АВРАМОВА: Значи 102 се приема?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: За нецентрализираните.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Да чуем предложението на г-жа Аврамова.
ГАНКА АВРАМОВА: Когато вчера стана въпрос, че трябва да
измислим и да помислим нова методика за изчисляване на базата за
определяне на месец декември направихме една таблица. Септември
изпълнението по лечебни заведения, октомври изпълнението и ноември
сложихме предложението за корекции на директорите на РЗОК, които вие
отлагахте няколко пъти за тези болници, които имаше внесени
предложения в предходните заседания. И тези три месеца ги направихме за
база на средномесечен разход и се получи 104 127.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да вземем тогава решение за 104.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли само да кажа нещо. Варианта,
който току що чухте за 104 127 018 само за една област ви зачитам къде
настъпват промени. Увеличава се на МБАЛ „Благоевград“, остава същото
на МБАЛ „Пулс“, остава същото на „Свети Врач“, остава същото на „Иван
Скендеров“, остава същото на МБАЛ „Разлог“, остава същото на МБАЛ
„Свети Мина“ и от тук нататък по списъка не съм съгласен. Увеличава се
на СБР, на медицински център и т.н. В това предложение, г-жо Аврамова,
ми прави впечатление, че навсякъде увеличаваме парите на СБР.
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ГАНКА АВРАМОВА: В такъв случай предложението, което беше
внесено миналия път от районните директори е съдържало тези СБР. Сега
трябва да кажете, че ги изключвате.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Парите да отидат в МБАЛ.
ГАНКА АВРАМОВА: Аз мисля, че предложенията на директорите
са съобразно приетите Правила.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: На СБР септември месец им свърши по
НОИ и изведнъж започнаха да искат пари по каса.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не им стига бюджета за това, което правят и
хората са си го поискали, а на другите им стига щом не са поискали. Аз съм
против така ние механично на тези да махаме, на ония да даваме. Има
мениджмънт, мениджмънта да не спи. Да гледа и да казва – на мен не ми
стигат парите, искам еди какво си и отива в касата, районната и идва при
нас, и ние казваме ок. Нека да им е за урок на тези мениджъри. Аз не съм
съгласен, защото това е предложение отдолу.
ДИМИТЪР ЕВЛОГИЕВ: Аз се присъединявам към предложението
на д-р Шарков.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: То става с гласуване.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Предлага се да остане каквото е харчено
до сега? Да не се увеличава на СБР.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Увеличението да бъде на лечебните
заведения, които осъществяват спешна помощ.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Точно така.
ГАНКА АВРАМОВА: Т.е. да вземем от предложението на
директорите на районните каси, които…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да махнем СБР.
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ГАНКА АВРАМОВА: Да и само на тези със спешни случаи.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз пак не разбирам мотивите за това, защото
аз пак не разбирам. Те са си направили искане, директорът на касата…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Следващият Надзор ще трябва да
разрешава, да гледа надлимитни на тези, които имат спешна помощ, а няма
да гледа надлимитна на СБР.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Като имат спешна помощ и не им стигат
парите защо не са си поискали? Не е влязло такова искане от районната
каса.
ГАНКА АВРАМОВА: 28 районни каси попълниха макети с
обосновка и т.н.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз подкрепям предложението на д-р
Шарков СБР да останат на това, което се е харчило до сега и да се увеличат
на лечебните заведения, осъществяващи спешна помощ.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Да гласувате тези 104 милиона, а после
ще се направи преразпределението.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Да го гласуваме.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Предложението е по приложение 2 да се
гласуват 104 127 028.
БОЯН БОЙЧЕВ: Преди да минем в режим на гласуване, г-жо
Аврамова, защо точно тези три месеца и там премествате за декември
резултата?
ГАНКА АВРАМОВА: Използваме базата за последните три месеца
отчетени и заплатени дейности в лечебните заведения.
БОЯН БОЙЧЕВ: Това е някакво приближение, обаче не е вярно.
Правите ли някакво сравнение спрямо същия период на миналата година?
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ГАНКА АВРАМОВА: Ако трябва да се направи съпоставка ще я
направим.
БОЯН БОЙЧЕВ: Защото за декември може да се окаже, че е помалко средномесечно от трите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тогава е било по-малко, сега е повече.
БОЯН БОЙЧЕВ: Говорим, че миналата година за декември може да
се окаже като стойност по-малко средномесечното за трите месеца за
миналата година. Сравняваме трите месеца спрямо декември месец
миналата година как се съпоставя.
ГАНКА АВРАМОВА: Общият размер на средствата отчетени за
декември месец през януари тази година е 132 милиона.
БОЯН БОЙЧЕВ: А средномесечно за последните три месеца за 2015
година?
ГАНКА АВРАМОВА: 132 и половина.
БОЯН БОЙЧЕВ: Значи се оказва, че декември месец е по-слаб
месец от среднопретегленото.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Кой декември?
БОЯН БОЙЧЕВ: 2015 г.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Миналият декември имаше 8 почивни
дни, а сега няма никакви, защото Коледа се пада събота и неделя и Нова
година се пада събота и неделя.
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Ще го гласуваме ли вече това
решение?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: 104 127 028. Който е съгласен, моля да
гласува. Приема се.
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Понеже повдигнахте въпроса как са разпределени средствата в
Бургас. Понеже там се предвижда увеличение на средствата за СБР
предложението ми е тези средства, които са за СБР да бъдат разпределени
на лечебните заведения, осъществяващи спешна медицинска помощ.
ТОМА ТОМОВ: Аз съм „за“. По-скоро да не даваме увеличение на
СБР, но да ги преразпределяме по някакво наше усмотрение тези, които
правили спешна помощ това е пълен нон сенс.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Има още един аргумент.
ТОМА ТОМОВ: Никакво ли увеличение няма предвидено за
лечебните заведения, които са по онова споразумение за ортопедията и
урологията?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с предложението
средствата ….
ТОМА ТОМОВ: На мен ми е много интересно какво ще ги правят
тези средства в последните 6 дена от годината като ги дадем.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: СБР ще се напълнят за новогодишните
празници. Предлагам да е за спешна помощ, защото тя покрай празниците е
много нужна. Който е съгласен да отидат за спешна помощ, моля да
гласува.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз също имам предложение. И предлагам да
се гласуват и двете предложения. Първо съм против ние да определяме на
кого да се дават средствата, тъй като това е работа на РЗОК на базата и на
картата и на нуждите те правят предложение пред нас. Не сме ние тези,
които трябва да казваме къде трябва да ходят парите. И аз искам като
гласуваме тази сума да искаме от РЗОК то да ни предложи къде да отидат
парите, а не ние да ги разпределяме, защото ние не сме тези, които
разпределяме парите. Ние купуваме чрез РЗОК здравни услуги. Аз
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отправям това второто предложение и то да се запише, защото първото
няма да го гласувам, ще гласувам за второто.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Твоето предложение е РЗОК да вземат за
разпределението на средствата, като приоритетно финансират тези, които
осъществяват спешна медицинска помощ. Така ли?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Първо спешна медицинска помощ тук беше
казано, че тя е приоритет на държавата, а не на районните каси.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Говорим за болниците.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Болниците не всички имат отделения за
спешна помощ. Аз искам директорът на РЗОК да се размърда и те да ни
предложат къде да отидат тези пари, защото ние в момента им казваме –
имате лимит, не сте безлимитни, както преди всеки да харчи колкото си
иска. Нека той да прецени дали ще ги дава на СБР, дали ще ги дава на
спешните спрямо нуждите на региона и ние тогава да ги гледаме. Не сме
ние тези, които ще определяме. Те веднага ще ги лапнат тези пари
болниците.
БОЯН БОЙЧЕВ: Преди да го гласуваме въпрос към д-р Комитов.
Вие лично вярвате ли в правилното мислене на директорите на РЗОК? На
какви бази, на какви принципи?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ти какво предлагаш? Това е констатация.
БОЯН БОЙЧЕВ: Предлагам да има някакви конкретни принципи,
правила, по които РЗОК …
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Сега ще ги приемете в първа точка на
това решение.
БОЯН БОЙЧЕВ: Въпросът е до колко те ще ги изпълнят?
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не мога да кажа от сега. Като не ги
изпълняват …
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Д-р Комитов, как си го представяте
технологично да питаме РЗОК какво предлагат и как това ще стане на 20
декември? Понеже това е предложението на д-р Кокалов.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Подлагай на гласуване правилата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Защо трябва да приемаме правилата?
ГАНКА АВРАМОВА: Не може без правила.
ТОМА ТОМОВ: Не искам за тримесечие да приемаме правила.
ГАНКА АВРАМОВА: Това е само за един месец.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Това е само за декември.
ГАНКА АВРАМОВА: Правилата са същите. Само сме сменили
годината и сме адаптирали по Закона за бюджета за 2017 г. и Наредбата.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Ако нямате правила, няма да има и
плащане.
ГАНКА АВРАМОВА: Тогава оставаме без лимити. Не може без
правила за декември да взимате решение за лимити за декември.
ТОМА ТОМОВ: Аз не знам дали са същите или не.
ГАНКА АВРАМОВА: Може да ги променяте. Просто в момента
трябва да имаме правила.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Същите правила, те така или иначе са ги
прилагали цяла година.
ТОМА ТОМОВ: Т.е. това решение има две точки в себе си. Едното е
за правилата, другото е това, което току що обсъждахме – разходните
норми и т.н. Това, което ще дадем на болниците. Затова дайте да видим
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какво решение ще се гласува, какво ще подложи д-р Шарков на гласуване,
да гласуваме и да видим какво ще излезе.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Г-н Томов, не може да стане второто
преди да се приеме първото.
ТОМА ТОМОВ: Знам го много добре. То едното обуславя другото.
Дайте да гласуваме нещо.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Първо правилата и после въз основа на тези
правила ще видим.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ:

Добре, дайте ми

две минути. В

представения проект на правила първо се запазва принципа въведен от 2016
г. от заделените средства в Централно управление да се заплащат в
допълнение към определените стойности дейностите определени в
приложение 1: за хемодиализа, за раждане и новородени, за интензивно
лечение, за онкологични заболявания, за радиохирургия и роботизирана
радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания и за
позитронно-емисионна компютърна томография (РЕТ/СТ), за лечение и
рехабилитация

при

тежко

протичащи,

хронично

инвалидизиращи

заболявания в детска възраст с необходимост от продължителна
специализирана рехабилитация-ДЦП и нервно-мускулни увреждания,
лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в
условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги и медицинските изделия,
заплащани извън стойността на дейността, приложени при дейност по
клинична

пътека/амбулаторна

процедура,

заплатена

в

рамките

на

определените стойности и обеми.
В приложение 3 за 2017 г. е новата дейност по Наредба № 2/2016 г. в
сила от 01.01.2017 г. амбулаторна процедура № 42 „Амбулаторно
наблюдение/диспансеризация

на

пациенти

с

тежко

протичащи
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възпалителни полиартропатии и спондилопатии“. Предлагаме заложените
стойности на обеми и цени за тази дейност, да бъдат заделени в Централно
управление на НЗОК. Т.е. имаме ново.
ГАНКА АВРАМОВА: До сега бяха 2 и 3. Сега обединяваме
дейностите от 2 и 3 в 2, тъй като третото е само за нови дейности през
новата година.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Значи е ново.
ГАНКА АВРАМОВА: Ние адаптираме към Закона за бюджета и
Наредбите. Естествено, че правилата ще трябва да бъдат адаптирани. Те не
могат да бъдат старите. В приложение 2 и 3 вече обединяваме дейностите и
го наименуваме - приложение 2 и в третото приложение е само една нова
дейност, която по наредбата от 1 януари се появява. Ние няма как да не
адаптираме нормативната база в тези правила.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Тези, които нямат съпоставимост отиват
в приложение 3. Промяната е малка.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Тези правила, г-жо Аврамова, в член 6
пише, че „Стойностите за всяка РЗОК за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 за
периода на извършване на дейност – м. декември 2016 г. - март 2017 г.,
подлежащ на заплащане през м. януари – м. април 2017 г., се определят на
база отчетени и заплатени от РЗОК дейности от този вид в периода м.
септември - ноември 2016 г., в рамките на стойностите за тези дейности по
чл. 194а, чл. 196а и чл. 197а от Решението“.
ГАНКА АВРАМОВА: Това е принципа.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Можем ли да приемем, че правилата
действат и за м. декември съобразно тези правила и са определени
стойностите за месец декември, а пък януари който иска да си гласува нови
правила?
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Може.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не може, защото няма § 44 в Закона.
Трябва да са уж нови. Гласувайте ги.
ГАНКА АВРАМОВА: Просто трябва да имаме правила.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да ги гласуваме правилата, а януари месец
ще ги променим. Иначе не можем да платим.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Има предложение да гласуваме.
ТОМА ТОМОВ: Може ли да напишем, че приемаме правилата само
за декември?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние можем да си ги променяме по всяко
време.
ГАНКА АВРАМОВА: То е написано, че влизат в сила от 1 декември.
ТОМА ТОМОВ: Не може ли да се пише до кога са в сила?
ГАНКА АВРАМОВА: Не може.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Гласуваме лимит, а пък няма правила.
Подлагайте решението на гласуване. Ако нещо не ни харесва в правилата
януари можем да ги променим, но сега трябва да има правила.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да го гласуваме.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с текста на проекта за
решение, видяхте го, моля да гласува. Приема се с пет „за“.
По точка 5 се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема приложените към това решение „Правила за условията и реда за
прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на
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Националната здравноосигурителна каса за 2017 година“ , в сила от 01
декември 2016 г.
2. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, месечни стойности
на РЗОК и изпълнителите на болнична медицинска помощ за дейностите по
приложение 2 на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017
г. за месец на дейност декември 2016 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК
стойностите по т. 2, да бъдат отразени в Приложение № 2 в
индивидуалните договори на изпълнителите на болнична медицинска
помощ.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Поканете зъболекарите.
В залата влизат представителите на БЗС.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Колеги, слушаме ви.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Уважаеми колеги, благодаря ви, че
накрая на моя втори мандат, като Председател на Български зъболекарски
съюз така ми давате още един важен урок, а именно никога не казвай
никога и никога не мисли, че си видял всичко, колкото и да имаш
претенции за това нещо. Самият факт, че емоционално помежду си
разговаряхме, правихме схеми, мислехме, държа да подчертая за протокола,
че сме се консултирали с останалите членове на Комисията по Национален
рамков договор плюс Председателя на Контролната комисия на Български
зъболекарски съюз. Становищата не са еднозначни. Решението, това прави
решението още по-трудно. Предлагаме ви вие като Надзор да вземете две
решения. Първото решение е Анекса, който ние работихме по него, който
ни беше представен, в който ние участвахме и на експертно ниво да бъде
подписан в този вид, в който ние сме го съгласували, т.е. на практика там
няма какво да обсъждаме.
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Що се отнася до вашето предложение то да бъде взето за отлагане на
плащането, сега 15 януари не е добре, защото е неделя и ще даде
възможности за тълкувание. Нека да запишем конкретно една дата, която е
в рамките и аз мисля, че четвъртъка, който е тази седмица. Дайте да
запишем 12, четвъртък, че плащането, което трябва да бъде извършено за
месец ноември да бъде отложено и като аргументите… Най-късно до 12ти,
четвъртък, да бъде записано ясно. Като аргументите остават същите. Това е
свързано с подготовката, с отчета на третата дейност, това е свързано с
разпределяне правилно на средствата, това е свързано с приключване на
финансовата година. И тука мисля, че няма никой, който да има нещо
против. Надзорът взима това решение и като втора точка в това решение
предлагаме да бъде записано, че тези средства в размер на 14 444 хиляди
лева не са част от предвидените 147 милиона, а са от бюджета на НЗОК за
2017 г. Това е решението.
Само че искаме сега, моля ви, двете решения да бъдат гласувани по
отделно и ви моля, тъй като, мисля, че ни го дължите, колкото и да съм
претенциозен, ако е възможно да го направите пред нас. Ако не ние ще
изчакаме отвън, но да ни кажете, че решенията са гласувани.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Това са два отделни документа. Това са
две отделни решения. Анекса си върви. Пуска се за обществено обсъждане
и го разписваме после. А другото си е решение на касата, на Надзора.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Ние панаири няма да правим.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли да сметнем срока кога изтича
общественото обсъждаме, за да запишем и дата.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: 14 дневен срок.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Днес сме 20ти. Сметнете го.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Ако го качим днеска се брои от утре.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: От 21ви 14 дни.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Значи на 4 януари.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: До тогава ще постъпят разни предложения,
които трябва да бъдат обсъдени.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, че ние с решение не можем да
променяме рамков договор. И ако ние ще променяме плащане за 12ти това
трябва да става чрез рамковия договор, защото ние нямаме правото като
Надзор да нарушаваме рамковия договор и с наше решение да променяме
плащане. Утре някой може да ни осъди за това.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Не, ние не искаме в Анекса да
съществува този текст.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Кой текст?
Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: За ноемврийското плащане през януари.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Няма как да стане. Ние не можем да
нарушим…
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Тук д-р Кокалов аз разбирам неговия
въпрос, вероятността някой да ни претендира лихви.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние нарушаваме договора.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Да, ние нарушаваме индивидуалните си
договори.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Те са индивидуални, не са национални.
6 200 индивидуални договора с РЗОК.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Затова, че нарушаваме срока могат да ни
претендират лихва, че нарушаваме срока от 28ми до 12ти.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Това е така. Индивидуални са
договорите.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, но това с наше решение те ще го съдят.
Ако е в анекса ви – да.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Не може да е в Анекса.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Не може да е в Анекса. На нас ни трябва
оперативно отлагане на плащането сега, а Анексът им ще се обнародва в
най-добрия случай…
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Колеги, в момента гласуваме точка първа от
дневния ред.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Аз ви предлагам на база вашето решение
районните каси ще подпишат по едно споразумение с денталистите.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако не искат? Те искат да им се плати сега.
Защо си толкова сигурна? Те имат договор за плащане до края на годината,
а не на 12 януари. Така че не е толкова просто, колкото ви се вижда това.
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Защо?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защото ние не можем да променяме с
решение нещо, което е подписано.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли първо да гласуваме приемане на
предложения от управителя на НЗОК проект на Договор за изменение и
допълнение на НРД за денталните дейности за 2016 г. и възлагаме още тази
вечер да бъдат предприети действия по качване на сайта за публично
обсъждане на проекта по точка първа. Който е „за“ предложеното решение,
моля да гласува. Приема се.
Второто решение е „Във връзка с изготвяне на Анекса и публичното
му обсъждане, както и съгласно решението на Надзорния съвет и анализ на
дейността по изпълнението на третата дейност през 2016 г. последното
плащане за 2016 г. да бъде не по-късно от 12 януари 2017 г., като това
плащане не е част от предвидения бюджет за 2017 г. за дентална дейност“.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: За трета дейност тук да го пишем ли?
ГАНКА АВРАМОВА: Има друго решение.
БОЯН БОЙЧЕВ: Аз не разбрах това точно с какви пари ще стане?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: От резерва. Ако искате напишете точната
сума, която е по параграфа. Като тази сума не е част от предвидените 147
милиона предвидени за здравноосигурителни плащания за дентална
дейност за 2017 г.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с така предложения текст,
моля да гласува.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз попитах за нашето решение за
отложеното плащане. Защото те казаха, че не са корпоративни, това са
индивидуални договори. Е как ще стане с наше решение? Аз няма да го
гласувам, съжалявам.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с така предложения текст
на решение, моля да гласува. Пет „за“. Приема се.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ: Благодаря ви.
Представителите на БЗС напускат заседанието.
По точка 1 от дневния ред се взеха следните решения:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема предложения от управителя на НЗОК проект на Договор за
изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2016 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия по публикуване
на сайта на НЗОК за обществено обсъждане на проекта по т. 1.
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ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Заплащането към изпълнителите на дентална помощ за дейността за
м.ноември 2016 г., заявена на стойност 14 444 670 лв., да се извърши в срок
до 12.01.2017 г.
2. Средствата по т. 1 не са част от предвидените 147 милиона лева в
бюджета на НЗОК за 2017 г. за дентална помощ.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Пламен Таушанов
ПРОТИВ – д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
Проф. д-р Красимир Гигов по време на гласуванията е извън залата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Точка първа я приехме.
БОЯН БОЙЧЕВ: Мотив към решението. Категорично против съм да
се разпределят средства януари месец. Ние харчим пари декември месец.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В интерес на истината, че това ще бъде от
техния бюджет няма спор, защото няма друг начин. Но въпросът е, че ние
поехме гаранция.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Минаваме на точка втора.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Компенсираните промени.
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ГАНКА АВРАМОВА: Имаше следващо предложение за решение за
отлагане на цяла петнайсетдневка на аптеките от 32 милиона плюс отлагане
на отчетената за м. ноември 2016 г. дейност за медицински изделия и
оставаше да се компенсират още 11 милиона.
32 ги отлагаме. 8 и 800 отлагаме медицински изделия.
ТАНЯ КИРИЛОВА: 52 ни е дефицита при всички положения. 3
остават, които да се платят тази година за нещо. С три трябва да платим
нещо частично. Можем да платим частично медицински изделия или
европейски.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Медицински изделия.
Колеги, с това, което постигнахме със зъболекарския съюз
прехвърляме заплащане за следващата година 32 милиона лекарствени
продукти. Прехвърляме 8 милиона 751 медицински изделия в болничната
помощ и прехвърляме 14 444 670 за денталната помощ. Остават 3 милиона,
с които можем да платим нещо. Предложението е медицински изделия.
Съгласни ли сте?
Който е съгласен с остатъка от средствата да се плати част от разхода
за медицински изделия, моля да гласува.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Коя част?
ТАНЯ КИРИЛОВА: В рамките на три милиона.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Да отиват за медицински изделия. Това
е.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: С това решение сме платили всичко, което е
в болничната помощ. Ще сме платили всичко в извънболничната помощ и
сме оставили за разплащане в началото на януари 32 милиона за
лекарствени продукти, 14 444 670 за денталната помощ и около 5 милиона
за медицински изделия.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Какво стана с 39 милиона събрани от НАП
извън тези 50, които гласувахме за медицински изделия и лекарства? Какво
стана с тях?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: С тях се плаща за ПИМП, за СИМП, за
МДД и най-голямата част за болнична помощ.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Това е отговора.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: А сега, за което говорим са други пари?
ТАНЯ КИРИЛОВА: Същите са, само ги преразпределяме.
ГАНКА АВРАМОВА: Те са винаги 52 389 494 лв., но се формират
по различен начин.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Добре, да гласуваме принципно.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен, моля да гласува. Пет „за“.
И двама „въздържали се“ или против?
БОЯН БОЙЧЕВ: Аз се въздържам.
По точка 2 от дневния ред се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се освободят оставащите средства в „Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи“, в размер на 1 184 793 лева, с които да
се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за заплащане на дейността на
изпълнителите на ПИМП за м. ноември 2016 г.
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Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.

в лева

№ по ред Увеличение
1.1.
1.1.3.
1.1.3.1.

1 184 793

Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Първична извънболнична медицинска помощ

1 184 793
1 184 793
1 184 793

№ по ред Намаление
1.3.
Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

1 184 793
1 184 793

2. По реда на § 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
бюджета на НЗОК за 2016 г., средства в размер на 42 354 300 лв. от
преизпълнението

на

приходите

от

здравноосигурителни

вноски

и

неданъчни приходи, съгласно информацията от Националната агенция за
приходите, да се ползват като източник на допълнителни средства за
здравноосигурителни плащания към изпълнителите на извънболнична и
болнична медицинска помощ, за отчетената дейност за м. ноември 2016 г.,
по ред, както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.
№ по ред Увеличение

в лева
42 354 300

I.
1.
1.1.
2.
№ по ред

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
Здравноосигурителни приходи
Здравноосигурителни вноски
Неданъчни приходи
Увеличение

42 354 300
39 630 300
39 630 300
2 724 000
42 354 300

II.
1.
1.1.
1.1.3.
1.1.3.1.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ
Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Първична извънболнична медицинска помощ
Специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение)
Медико-диагностична дейност
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните

42 354 300
42 354 300
42 354 300
42 354 300
5 691 319

1.1.3.2.
1.1.3.4.
1.1.3.5.
1.1.3.5.1.
1.1.3.7.

Болнична медицинска помощ

3 987 155
3 974 896
4 626 555
4 626 555
24 074 375

3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за разходи и
трансфери по бюджета на НЗОК за насочване на прогнозните остатъци на
средства към 31.12.2016 г., за осигуряване на допълнителни средства,
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необходими за заплащане на дейността на изпълнителите на болнична
медицинска помощ (БМП) за м. ноември 2016 г., както следва:
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.

в лева

№ по ред Увеличение

45 769 624

Текущи разходи
Здравноосигурителни плащания
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на
1.1.3.5.1. болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги
1.1.3.6.
Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ
1.1.3.7.
Болнична медицинска помощ
№ по ред Намаление
1.1.
Текущи разходи
1.1.1.
Разходи за персонал
1.1.2.
Издръжка на административните дейности
1.1.3.
Здравноосигурителни плащания
1.1.3.3.
Дентална помощ
Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени
1.1.3.5.
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински
1.1.3.5.0. услуги
в т.ч. стойност на възстановените разходи от ПРУ, съгласно Наредба 10/2009
1.1.3.8.
Други здравноосигурителни плащания
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на
1.1.3.8.1.
системите за социална сигурност

45 769 624
45 769 624
21 107 950

1.1.
1.1.3.
1.1.3.5.

1.2.

Придобиване на нефинансови активи

21 107 950
3 225 602
21 436 072
45 769 624
42 474 278
457 029
909 299
41 107 950
13 148 727
7 959 223

7 959 223
20 000 000
20 000 000
3 295 346

4. Заплащането към изпълнителите на дентална помощ за дейността за
м.ноември 2016 г., заявена на стойност 14 444 670 лв., да се извърши на
основание решение № РД-НС-04-169/20.12.2016 г. на Надзорния съвет на
НЗОК в срок до 12.01.2017 г.
5. Заплащането към договорните партньори за предоставените в отчетен
период 01 - 15.11.2016 г. лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на
територията на страната, със заявена стойност 32 419 029 лв., да се извърши
през м. януари 2017 г.
6. Да се извърши частично заплащане на изпълнителите на БМП за
приложените през м. ноември 2016 г. медицински изделия, прилагани в
болничната медицинска помощ, в общ размер от 3 339 627 лв.
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7. Заплащането към изпълнителите на БМП на останалата част от 5 525 795
лв. от заявената стойност на приложените през м. ноември 2016 г.
медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, да се
извърши през м.януари 2017 г.
8. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализиран годишен
план и месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2016 г., във връзка с
настоящото решение.
9. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на
средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2016 г.,
съгласно настоящото решение.
10. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по
СЕБРА

към

31.12.2016

г.,

да

се

разпределят

и

издължат

за

здравноосигурителни плащания.
11. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните размери на
стойностите за здравноосигурителни плащания с вътрешно-компенсирани
промени по т. 10 от настоящото решение.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев.
Проф. д-р Красимир Гигов по време на гласуването е извън залата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли следващата тока от дневния ред.
Коя е следващата точка? Остана шеста. По шеста точка кой ще говори?
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ: Г-н Председател искам да кажа
нещо по точка 6. Общинските болници са структуроопределящи. В София
болниците – пета градска, „Света Екатерина“, „Света Анна“, във Варна
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„Света Марина“, където ние не сме платили 400 000, ние сме гласували помалко за месеца, също за Бургас за спешната помощ моето отношение е, че
трябва да задоволим тези претенции. Ако не можем този месец предлагам
да бъде за догодина, но не можем да ги оставим висящи. Благодаря ви.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: С проф. Гигов вчера поставихме въпроса
да се разгледа точката, която е отлагана от 26ти септември, в която имаше
искания от определени районни каси за определени лечебни заведения. Взе
се решение да се отложи след като се види изпълнението през месец
октомври. Като там трябваше да се разгледат предложения за месеците
септември, октомври и ноември. Мина октомври. Искахме да се разгледа
през ноември. Не можа да се разгледа. В края на краищата има искания и от
лечебни заведения, които според нас са важни лечебни заведения, които
бяха внесени в Надзорния съвет техните искания многократно. Такива са
например „Пирогов“, „Света Екатерина“, „Света Анна“ и други лечебни
заведения в София. По същия начин беше поставен въпроса и например за
лечебни заведения в РЗОК Бургас. Такива лечебни заведения са частните
лечебни заведения, три или четири броя, за които е имало споразумение за
РЗИ да поемат половината спешност в областта. В резултат на тази дейност
те са приемали инсулти, инфарктни и други такива вместо областната
болница. В представените изпълнения за октомври и ноември се видя, че те
са изразходвали средства извън предвидения бюджет. И се доказа в тази
справка, която аз получих от НЗОК, че над 80 % от тази дейност над
утвърдените стойности е за спешни случаи.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Не съм бил в Надзорния съвет когато е
отложена тази точка и не съм я виждал.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: От 27 септември заседанието. То няколко
пъти е внасяно и е отлагано, и аз затова вчера поставих въпроса най-после
да бъде разгледано, защото мина годината. Някои от предложенията, които
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са имали районните здравноосигурителни каси не са изпълнявали такава
спешна помощ, считам, че не трябва да бъдат удовлетворени техните
искания. Сега, ако искате там, които са в Бургас частните да ги изпишем.
Вие знаете ли ги? Имате ли ги някъде?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Да не се изброяват, защото те са различни.
Те имат едно споразумение за уши, нос, гърло, имат едно споразумение за
ортопедия, имат едно споразумение за урология за спешността. Това са
различни лечебни заведения.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Аз това казвам, че те са различни, но той
иска да ги изброи лечебните заведения.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Те не участват в общо споразумение.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: А кои участват в общото?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: То няма общо. Те са по отделните
специалности. Това е споразумение между болниците.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Аз затова казвам кои са.
ПЛАМЕН

ТАУШАНОВ:

„Дева

Мария“,

„Бургасмед“

и

„Маджуров“. А в София и „Токуда“.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: В онази точка имаше и други болници.
ТОМА ТОМОВ: Ние сме в дефицит, а ще вдигаме бюджети на
някои. Това не може да стане.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Не е това въпросът, Томов. Предложението,
което е било направено тогава и когато сте гледали септември месец…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Което се отложи септември месец.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Е било предложение да им се увеличат
бюджетите за септември, октомври и ноември. Сега какво ще увеличаваме?
ТОМА ТОМОВ: Това е добър въпрос.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз предлагам това да се вземе предвид за
следващите месеци.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Ти имаш договорени обеми. Стойности,
които са над договорените обеми.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: А ние в приложението даваме стойности, д-р
Пенков.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Аз задавам следния въпрос. Въпросът е като
не са им увеличени за септември, октомври и ноември обемите те
изпълнили ли са ги?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Изпълнили са ги и са ги преизпълнили по
справката от РЗОК.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Коя справка? От септември.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Кюстендил, Монтана и Видин са в тази
хипотеза.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Може ли да направя едно предложение, г-н
Таушанов?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да, слушам ви.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Понеже темата е важна. Това са болници,
които явно се предпочитат от хората. Хората ги предпочитат и отиват там.
И затова примерно да кажем те правят по-големи обеми от това, което имат
в договора. Защо го правят не знам. Ти имаш договор за определен обем.
Но го правят.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: За разлика от Военна болница, като стане
20ти число спират дейността и накрая се хвалят, че спазили дисциплината и
лекарите бягат от Военна болница и пациентите. Това става.
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Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз имам едно предложение. Понеже
действително имаме такъв дефицит и реално няма как да дадем пари, то поскоро за догодина да се предложи на управителя да внесе една методика до
15 януари как да излезем от историческия принцип на финансиране, а да се
направи действително оценка на лечебните заведения и да се направят
корекции.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: То затова не трябваше да приемате
правилата.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Исторически не по изпълнена дейност, а по
касово. Затова изкривяването е пълно. Затова аз съм склонен да разгледаме,
ако трябва и някакви критерии да се вкарат, коефициенти за еди какво си,
еди що си, за да имаме едно по-справедливо разпределяне на средствата в
болничната помощ. И ако д-р Комитов може да ни даде съвет и да се
предложи едно по-справедливо разпределяне на средствата, това ще бъде
много хубаво.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Каквото приемете ще бъде изпълнено.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Д-р Комитов, искам да ви питам, понеже
сега сме вече 20ти декември и понеже сме изпуснали възможността да
решаваме този въпрос септември, октомври и ноември, сега поне за
ноември и декември можем ли да го решим за същите лечебни заведения?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Нямаме пари. 52 милиона е дефицита.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Вижте, няма как да направиш анализ на
нещо, като изходиш от исторически данни. Но като се екстраполира това в
наше време то е имаме здравна карта, имаме население, имаме някаква
заболеваемост на това население, търсене на услуги и горе-долу имаш
някакви данни. Обаче се прави сметка, че примерно 10 % от това население
предпочита за дадени заболявания да ходи еди къде си. Т.е. на базата, това
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е пак е прогнозно, няма как да го улучиш. Защо го казвам. Защото чистата
пазарна икономика не може всеки да ходи където си иска, няма лошо, но
това всъщност доведе до онзи дефицит, който доведе в предишни години
до актуализация на бюджета. Ти знаеш случаите, където ходиха с автобуси
и ги караха от селата и се получи изведнъж бум… Когато си частник и си
заложил едни пари, и търсиш печалба – няма как. Ако ние променим
законодателството в посока, че с обществения ресурс, който всеки един от
нас плаща за здраве, не може да се формира печалба, тогава вече трябва да
се смени законодателството за частните фондове и тази печалба да се
формира от кешовите плащания. Защото не може аз моята малка вноска да
платим за амортизации, за заплати, за консумативи, за храна и да му остане
печалба на частника. Това е факт и всеки един го знае. Аз смятам, че
първото, което трябва да се направи е това, но ние с обществения ресурс за
здравеопазване, за да гарантираме повече услуги на тези хора е да кажат –
да, сключваш договор с касата, плащаме за тези обществени услуги, които
правиш, но не формираш печалба. Няма как а се случи, каквото и да
правиш, каквато и система да измислиш няма как да стане. На всяко
действие има противодействие. Някъде трябва, докато дай Боже се качат
доходите, парите се увеличават, защото не може с обществения ресурс да
се формира печалба. Всеки строи болница и като отворихме пазара ние
казахме – пазарът ще реши всичко, обаче този, който инвестира в болница
и в апаратура иска да избие средствата и да печели. Късно се сетихме, че
трябва все пак да има някакво райониране. Аз мисля, че трябва да се
помисли в това отношение и битката между финанси и доктори трябва да се
пренесе в парламента и да се помисли кои закони трябва да се пипнат.
Второто е, че не се случи реформа в извънболничната помощ. Трябва
джипитата да започнат да лекуват и да има домашен стационар, да
посещават и да им плащаме за това, и да ги ангажираме да го правят това.
Тогава по-малко хора ще опират до болница. Плащането на калпак също не
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е добра идея. Трябва да е повече плащането за дейност, за да ги
стимулираш. Има неща, които чисто медицински още не са изпипани.
Трябва да се предложи нещо и да получи политическа подкрепа, за да се
случат нещата.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Може ли да попитам нещо д-р Комитов?
Вие казахте, че няма пари дори да се заплати за ноември.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Има дефицит 52 милиона лева.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нали ще имаме спестени по 1 милион на
ден от 1 ноември до 15 ноември и респективно?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Кой ви каза това нещо?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Така беше съобщено в медиите. Д-р
Шарков го е съобщавал. И аз очаквам 30 милиона да се спестят до края на
годината.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Само че едни други хора спечелиха
изборите и казаха, че ще го отменят.
Ние по това нещо не можем да вземем решение.
Имаме още три точки в точка Разни, които трябва да разгледаме.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Да се предложи нов начин за финансиране
на болниците, като се има предвид, че в големите болници се прави голяма
медицина и да се определят коефициенти, с които да се определят
средствата. Имаме и доста свършена работа по остойностяването до
момента. Това да се вземе предвид, за да можем да имаме едно посправедливо финансиране.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: След като ще има догодина дефицит 52
милиона лева защо да не се приеме да има 5 – 6 милиона дефицит, за да се
разплатят тези неща, за които говорим?
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Може ли управителят да е съгласен с
това?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз не питам дали е съгласен. Аз питам не
може ли управителят?
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Никога няма да позволя такова нещо.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с предложението на д-р
Пенков, моля да гласува. Да се възложи на управителя на НЗОК да се
предложи нов начин на финансиране на болници, като се вземе предвид, че
големите болници правят голяма медицина и да се определят коефициенти.
Предложението на д-р Пенков е управителят на НЗОК да предложи
нова визия за финансиране на лечебните заведения.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това не е работа на управителя и на касата.
Това е политически въпрос. Аз няма да гласувам това. Това не е наша
работа. Според мен не е касата, която да измисли нова система за
финансиране.
По предложението на д-р Пенков се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК в срок до 15 януари 2017 г. да внесе
предложение за методика за определяне на средствата на изпълнителите на
болнична медицинска помощ.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Боян Бойчев, Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов
Проф. д-р Красимир Гигов по време на гласуването е извън залата.
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Имаме три точки, които са важни.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: По моето предложение няма гласуване? Да
се намерят пари поне да се разплати за ноември и декември. 30 милиона ще
имаме от пръстовия отпечатък.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Предложението на г-н Таушанов е да се
намерят пари и да се платят 30 милиона. Който е съгласен с така
предложеното решение, моля да гласува.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да каже от къде да ги търсим.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Моля ви в оперативен порядък следващите
точки. Кой ще докладва точка Разни?
В залата влиза Цветелина Дешкова, Ирена Бенева, д-р Елена Тотева и
Павлина Иванова.
Д-Р

ВАНЬО

ШАРКОВ:

Точка

Разни.

Гледаме

постъпило

предложение от Янсен.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: На предишен Надзор …
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз също искам една точка да се обсъди,
след като вие предлагате три. Става въпрос за един пациент, на който му се
бави лечението.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Янсен.
ЦВЕТЕЛИНА ДЕШКОВА: Предлагаме, тъй като е получено ново
предложение от Янсен, предлагаме Надзорният съвет да одобри така
отправеното предложение.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тези препарати имат ли алтернатива?
ПАВЛИНА ИВАНОВА: Това е нов INN.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това е за единия, а другите?
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ПАВЛИНА ИВАНОВА: Другите и в момента се заплащат.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли да видим проекта за решение?
Вижте проекта за решение.
БОЯН БОЙЧЕВ: Моят въпрос е на какво основание е броя на
пациентите и броя на опаковките?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Те се съгласяват да ги ограничим в случая.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли да гласуваме?
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Имаме проект за решение. Който е съгласен
с предложения проект за решение, моля да гласува. Приема се.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата, одобрява направеното
предложение за отстъпка по чл. 21, ал.2 от Наредбата, съгласно
параметрите, съдържащи се в представеното писмо квх. № 30-0136/19.12.16г. за ангажименти по чл. 5 от Правилата от притежател на
разрешение за употреба (ПРУ) Janssen-Cilag International N.V., Белгия с УП
„Джонсън & Джонсън България“ ЕООД, за лекарствения продукт Imbruvica
(INN Ibrutinib).
2. Възлага на управителя на НЗОК да подпише договор за отстъпки по реда
на чл. 21, ал. 2 от Наредбата, в който да се включват поетите от ПРУ
ангажименти за 3 годишен период, и съдържащи се в писмото за
ангажименти по т.1. В договора да се включи и обвързването на отстъпката
по чл. 21, ал.2 от Наредбата с поетите от ПРУ ангажименти за предоставяне
на определени размери отстъпки по чл. 21, ал.1 от Наредбата за
лекарствени продукти на същия ПРУ, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1
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и 2 ЗЛПХМ и подлежащи на задължително централизирано договаряне на
отстъпки.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев
Проф. д-р Красимир Гигов по време на гласуването е извън залата.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Следваща точка.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: За хепатит С ви предлагаме промяна в
изискванията. Предлагаме ви, тъй като на база на направените преговори с
фирмите, които предоставят лекарствени продукти за лечение на хепатит С
критерии, които стъпват на Дания, където в Дания позиционират
лекарствените продукти на база на най-разходоемкия. Принтиран е на
Дания примера.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Някой от хората тук специалист ли е в
лечението на хепатит С?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво е предложението?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Предложението е да променим изискванията
за включване за лечение с хепатит С, като позиционираме лекарствените
продукти, които са с еднакви индикации за един тип и покриват степен на
фиброза 3 и 4, а тези, които са с по-ниска също ги покриваме. Да ги
позиционираме и да заплащаме най-ниско разходоемкия лекарствен
продукт. Като на база на това позициониране ние ще покрием още 300
пациенти. Националните консултанти твърдят те ще бъдат 550 – 600.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Става въпрос за препаратите, които имат
еднакви показания и еднакви противопоказания.
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ИВАНКА КРЪСТЕВА: По този начин ще можем да покрием още
300 пациента.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Може ли да видим проекта на решение?
Защото аз имам предложение. Аз искам тука да запишем, за да не се
обясняваме – одобрява предложените... От кого са предложени, от кого са
разработени? Това са националните консултанти. Уважавани хора. Да
кажем от кого са разработени.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Ние сме ги разработили и имаме становище
от Крум Кацаров. Изпраща коментар по предложените критерии. В
публикуваните консенсуси се очертават следните тенденции – препоръчва
се лечение на всички пациенти с хепатит С независимо от степента на
фиброза.

Отпадат

приоритетни

групи

при

определени

условия.

Коментираният брой пациенти е от 550 до 600 с хронична НСV инфекция.
При увеличаване на пациентите над този брой би могла да се обсъди листа
на чакащите попълнена по ясни критерии, както е например Унгария.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Т.е. няма забележки по така изработената
концепция.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: В момента за 8 седмичния режим на лечение
няма никъде изисквания в Европа и Америка, ние това ще го редактираме в
момента, в който изникнат и ще направим съответните корекции в
критериите. Така че ние в момента покриваме 3 и 4 степен, които са с
усложнения, спешните и тези, които са с по-ниска степен на фиброза.
Комбинираните с по-ниска степен на фиброза ги поемаме. А с тези
изисквания покриваме всички с 3 и 4 степен.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това ще стане ли част от протокола, за да
може да знаем на какво основание взимаме решение.
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Д-Р ЕЛЕНА ТОТЕВА: Ние покриваме 3 и 4 степен плюс пациенти с
по-ниска степен на фиброза. На базата на изисквания.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тези изисквания фигурират ли някъде под
номер?
Д-Р ЕЛЕНА ТОТЕВА: И до сега действащите изисквания са така.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Къде са тези изисквания?
Д-Р ЕЛЕНА ТОТЕВА: На сайта на НЗОК.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Ние взимаме сега решение в Надзора.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: На базата на тези изисквания ние взимаме
решение за тези препарати. Ние не сме компетентни. На базата на
становища ние взимаме решение.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Индикации за лечение – напреднала
фиброза или компенсирана цироза, потвърдени с чернодробна биопсия,
включително и декомпенсирана цироза без многоорганно увреждане и
пациенти с чернодробна трансплантация.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Все пак да се базираме на някакви
становища.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Изключващи критерии за започване на
лечение – пациенти, при които има ниска степен на придържане към
терапията. Най-вече това са пациенти със значителна консумация с алкохол
или злоупотреба с наркотици. Препоръчва се …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Всичко това е добре, но това трябва да стане
част от протокола, прикачено, защото на базата на този доклад ние взимаме
решение.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Това, което д-р Кокалов каза, че…
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Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Има ли бюджетно въздействие? Защото
аз от това се интересувам.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Д-р Кокалов искаше да запишем, че чрез
позиционирането със същите пари, аз имам сметки, една таблица, която
мога да ви я покажа. Ще покриваме двойно повече пациенти.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз искам да кажа, че такива решения, които
ние взимаме на базата на такива научни изследвания да бъдат прилагани,
включително и финансовите разчети. Да се прилагат към решението.
Защото утре някой ще каже на каква база сте взели решението.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Може ли да видим какво е предложението
за решение? Одобрява изисквания за започване на лечението. Къде са
изискванията?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това, което исках да се приложи към нашето
решение.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Това трябва да го конкретизираме. Тук
десет страници таблици и хвърлени в последната минута преди да завърши
заседанието – не приемам.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Г-н Председател, моля да го подложите на
гласуване.
ПЛАМЕН

ТАУШАНОВ:

Аз

правя

предложение

да

бъде

конкретизирано предложението за решение не с летящи докладни записки,
хвърчащи таблици и никакво официално становище на националния
консултант. Не мога да се съглася с този подход.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли да го гласуваме, защото се
уточнихме, че всичко ще бъде приложено към протокола.
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Аз имам въпрос. Моят въпрос е свързан с
това, че тези изисквания вече са приети. Ние приемаме само промяна в
изискванията, не приемаме целите изисквания наново.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Де юре и де факто това са изисквания, които
ги утвърждава управителят на НЗОК. Но тъй като вие преди време искахте
да се разискват на Надзор промените в изискванията и тъй като тази
промяна е изключително насочена към това да обезпечим повече пациенти
с едни и същи финансови средства, неи ви представяме този материал
отново за разглеждане. Това е промяна във вече действащите с
позициониране на лекарствените продукти.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Значи одобряваме промени в изискванията
за провеждане на лечение. Нали така?
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Има четири промени.
ДИМИТЪР ЕВЛОГИЕВ: Изменения и допълнения се води.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Одобрява промени или допълнения? Моля,
юристите, кажете какво трябва да се запише?
ИРЕНА БЕНЕВА: Аз смятам, че трябва да се запише, че се приемат
нови изисквания, тъй като ако пишете в решението изменение и
допълнение трябва да се каже точно какво се допълва и какво се изменя.
По-лесно е правно технически да се приемат нови изисквания, като цял
материал. Това е моето мнение.
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Нали сте предложили само изменение и
допълнения?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Сложили сме целите изисквания променени.
Ето ги.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: В тези изисквания са нанесени промените?
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ИВАНКА КРЪСТЕВА: Да.
ТОМА ТОМОВ: Дайте да ги гласуваме критериите.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Добре, който е съгласен с проекта за
решение, моля да гласува. В режим на гласуване сме. Шест „за“.
С всички извинения да добавим в предишното решение за хепатит С
„при подобни обсъждания от тук нататък Надзорът да кани и националните
консултанти“. Който е съгласен с допълнението, моля да гласува. Става
въпрос за всякакви лекарствени терапии.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява промени в Изисквания за провеждане на лечение на болни с
лекарствени продукти, за които в Позитивния лекарствен списък –
Приложение 1, Националният съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти е определил да бъдат предписвани и отпускани по
реда на чл. 78 от Закона за здравното осигуряване, както следва:
- „Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен вирусен С хепатит
при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ“.
2. При следващи обсъждания на въпроси свързани с лекарствена терапия на
заседанията на Надзорния съвет на НЗОК да се канят съответните
национални консултанти.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, д-р Иван
Кокалов, Тома Томов, Боян Бойчев
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Пламен Таушанов.
Проф. д-р Красимир Гигов по време на гласуването е извън залата.
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Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Друго нещо имаме ли какво да гледаме?
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ: Аз имам едно предложение да ни се
представи доклад и да поканим националните консултанти относно какви
методи се използват за лечение на Паркинсон, защо отхвърлихме дълбоката
мозъчна стимулация и сме се спрели на другия метод. Кой е по-ефективен.
Какво се използва, какво ще бъде по-полезно за хората. Искам доклад в
тази посока от отдел „Медицински изделия“. Защо отхвърлихме априори
метод, който работи? Искам да се внесе такава точка.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Който е съгласен с предложението на д-р
Пенков, както е формулирано, моля да гласува. Приема се предложението.
Въпросът на г-н Таушанов.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Въпросът за който очаквам управителят
или подуправителят да докладва е за лечението на един пациент относно
осигуряване на лечението с инхибиторна форма на хемофилия А. До сега се
твърди, че не е решен въпросът за лечението.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Направили сме запитване до лекуващата
лекарка. Лечението на детето е подсигурено до 24 декември. Има протокол.
Направили сме запитване до лекуващата му лекарка дали може да бъде
сменено лечението му с дарения лекарствен продукт. Единият лекарствен
продукт, който се дарява върви с комбинация с друг, който заплащаме и за
който има издаден протокол. Трябва лекуващият лекар да ни потвърди, че
са съгласни. Получили сме едно становище принципно от друг лекар, който
има отношение към подобно лечение, че лекарственият продукт може да
бъде заменен с дарения продукт. И ние чакаме в момента от лекуващата му
лекарка да представи нейното становище плюс информирано съгласие от
родителите на детето, за да се приеме дарението и да се продължи
лечението.
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ТОМА ТОМОВ: Да обсъдим „Токуда“.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Имаме и джакави.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Някой има ли въпроси по джакавито от
вчера? Вчера ви отговориха. Който е съгласен, моля да гласува.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема да се заплати лечението за срок до 6 месеца с лекарствен
продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB) на предложените от
Комисията по Заповед № РД-18-68/18.05.2016 г. 17 (седемнадесет) броя
пациенти, които отговарят на медицинските критерии и утвърдените
изисквания.
Приложение № 1 - списък на пациентите, неразделна част от
настоящото решение.
ЗА – д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, Димитър Евлогиев, Тома Томов,
Пламен Таушанов
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев
Проф. д-р Красимир Гигов по време на гласуването е извън залата.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Поводът да ви запозная с „Токуда“ е
едно изказване на Тома Томов на 30 ноември на заседание на Надзорния
съвет, в което казва, че във връзка с писмото, което е получил на телефона
си от „Токуда“ за извънсъдебно споразумение…
ТОМА ТОМОВ: На имейла си. Всички сме го получили.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: И ви казвам, че тези писма са пуснати
преди няколко месеца до д-р Комитов. Аз не бях тука, защото тогава се
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гласуваше бюджета. Аз да обясня, защото се записва. Той продължава: „ние
тук гледахме, избирахме процесуален представител, този, който ще ни
представлява в съда“. Това не е във връзка с „Токуда“. Пояснявам. „Но
когато става въпрос за съдебен спор за пари ръководството си ги държи при
него и няма нужда да информира Надзора“. Той има предвид Иванка
Кръстева, която държи писмо при нея. При управителят такова писмо няма
нито едно. Аз идвам в пет и половина на работа и подписвам всичко.
Хората го знаят. „Едни неща управителят ги внася на Надзор, а други си ги
решава еднолично“. Това е изказването и приключва.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: От кого е изказването?
ТОМА ТОМОВ: Аз съм.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Иванка Кръстева казва: „ аз мога да
кажа, че е подготвено писмо от дирекция „Правна“…
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Което аз съм задържала.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Защото смята, че трябва да се гледа на
Надзор. Това е. Томата приключва, че ще се съгласим на извънсъдебно
споразумение.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Ако мога да допълня, че писмото…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: За какво всъщност става въпрос. Става
въпрос, че 2009 г. през месец юни и месец август е платена от
Националната каса чрез Столична здравноосигурителна каса, когато имаше
Управителен съвет и директор на Националната здравноосигурителна каса,
чрез директора на Столична здравноосигурителна каса, д-р Мариета
Райкова, са платени надлимитни дейности на тази болница „Токуда“. Но
това не е станало за първите два месеца, т.е. за юли и за септември. Те са
през един месец. Та искането на „Токуда“ е за 327 248 лева. „Токуда“ внася
в деловодството на СЗОК писма август и октомври 2009 г. с отчетна
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документация с извършената надлимитна дейност за месеците, които чухте.
С писмо СЗОК връща фактурите, т.е. в СЗОК няма фактури за тази
надлимитна дейност и отчетната документация поради липса на основание
за заплащане съгласно тогава действащата нормативна уредба за 2009 г. На
21 декември 2009 г. след приключване на финансовата година НЗОК с
писмо до СЗОК казва, че лечебното заведение може да се отчете с два броя
фактури.

Т.е.

Управителният

съвет

тогавашния

на

Националната

здравноосигурителна каса, 2010 г. на 30 август стана Надзорен съвет и
управител. Но така или иначе НЗОК казва на СЗОК, че може да приеме два
броя фактури, за които вече стана дума, едната до месечния лимит, другата
отчитаща дейността но пак до месечния лимит. По първата фактура се
изплащат средствата. По втората фактура се извършва проверка и след
приключване на проверката, и направен анализ на причините за преразхода
на средства се заявява в БФП. Отчетените средства над лимита се приемат в
СЗОК чрез подписване на протокол между двете страни. С писмо от 8
януари 2010 г. на „Токуда“ до СЗОК, до д-р Мариета Райкова, разбирайте,
лечебното заведение отправя покана до СЗОК за извършване на проверка и
заплащане на надлимитната, тук вече те искат надлимитната да се плати.
Ние и тогава нямахме право да плащаме. Проверка на надлимитната
дейност за юли и септември е извършена от СЗОК през април 2010 г. с
констатации, че не са констатирани нарушения. Фактурите по отчетената
дейност за юли и септември за дейност за болнична медицинска помощ и
вложени медицински изделия не са отразени, това е най-важното от
доклада ми, като задължения на СЗОК в оборотната ведомост и баланса.
2010 г., 2011 г., 2012 г. се е разменяла постоянно кореспонденция между
„Токуда“, НЗОК и СЗОК, като становището е, че СЗОК няма основания за
заплащане на дейността. Като второстепенен разпоредител с бюджетни
средства СЗОК разпределя отпуснатия финансов ресурс по лечебни
заведения за болнична помощ, но след утвърждаване от Управителния
82

съвет, тогава, по-късно Надзорен съвет на НЗОК. В бюджетната сметка за
здравноосигурителни плащания на СЗОК не са предвидени и отпуснати
средства за заплащане на „Токуда“ на надлимитната дейност за юли и
септември. През октомври месец 2011 г. „Токуда“ пише и до Надзорния
съвет на НЗОК, вече Надзорен съвет, членовете на Надзорния съвет на
НЗОК, управителя на НЗОК и директора на СЗОК. Управителят на НЗОК с
писмо от 19 октомври 2011 г. до „Токуда“ пише, че към настоящия момент
няма промяна в позицията. В бюджета на НЗОК няма заложени средства за
разплащане на надлимитна дейност за стари години. На 12 декември, вече
прескачам две години, защото тогава е следващото, на 12 декември 2013 г.
„Токуда“ отправя до НЗОК и СЗОК нотариална покана за изплащане на
надлимитната дейност за юли и септември 2009 г. Тези месеци, които вече
ви казах. През юни 2014 г. „Токуда“ внася искова молба срещу НЗОК в
Софийски градски съд гражданско отделение на основание чл. 79, това
също е много важно, на какво основание, от Закона за задълженията и
договорите, ако длъжникът изпълни точно задължението си кредиторът има
право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска
обезщетение за изпълнение. Когато се иска обезщетение без изпълнение
длъжникът може да предложи първоначално дължимото заедно с
обезщетение за забавата, ако кредиторът има още интерес към
изпълнението. Второто основание на исковата молба на „Токуда“ през юни
2014 г. е чл. 59 от същия закон – всеки, който се е обогатил без основание
за сметка на другиго дължи да му върне онова, с което се е обогатил до
размера на обедняването. Това право възниква, когато няма друг иск, с
който обеднелия може да се защити. И последното основание, то е много
важно, чл. 86 от Закона за задълженията и договорите. При неизпълнение
на първично задължение длъжникът дължи обезщетение в размера на
законната лихва от деня на забавянето. За действително претърпени вреди в
по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите
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правила. Размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет.
Или именно за надлимитна дейност юли и септември 2009 година за
дейност за болнична медицинска помощ и вложени импланти главницата
вече ви я казах няколко пъти 327 944 и мораторната лихва е 162 643 лева.
От юли 2014 г. до сега делото се води от юристи на СЗОК и все още е на
първа инстанция, т.е. разбирайте Софийски градски съд. Август 2016 г. с
писмо до управителя на НЗОК „Токуда“ предлага, това за пръв път, за
внасяне в Надзорния съвет на НЗОК и за обсъждане, и за одобрение от
последния на съдебна спогодба. Изискана е преписка от СЗОК по този
повод, по повод писмото от „Токуда“ до управителя, до мен, с което
„Токуда“ предлага съдебна спогодба е изискана преписката от СЗОК. В
докладна записка от 7 октомври 2016 г. директорът на дирекция „Правни
дейности“ изразява становище, че не съществува пречка НЗОК да се
споразумее с „Токуда“, като Надзорният съвет на НЗОК следва да вземе
решение за сключване на съдебната спогодба. Искано е становище по този
въпрос от СЗОК и от дирекция „Бюджет и финансови параметри“ и
„Счетоводство и човешки ресурси“ на НЗОК. Т.е. на СЗОК, Ганка
Аврамова и Зоя Вълева от тези три субекта съм искал становище преди да
го вкарам в Надзорния съвет, за да може да вземете решение да възложите
на управителя да упълномощя някой да ни представлява. Това вие вече ще
го решите като му дойде времето. Още е рано за това нещо. На последното
съдебно заседание Софийски градски съд е отложил делото за 9 март 2017
г. с представена отново възможност за сключване на спогодба. Т.е. не сме
закъснели. Това предстои да се случи. Още чакам становището от тези три
субекта. Вече няма да чакам след като това заседание мине, това е ясно. На
16 декември 2016 г., т.е. преди три дни, „Токуда“ внася писмо до
управителя на НЗОК и Надзорния съвет на НЗОК с предложение за
подписване на извънсъдебна спогодба. Това е цялата история.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Само моля да ми дадете на мен думата.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Кажете какво е предложението?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Може ли да ми дадете на мен думата? Аз ще
ви представя писмено нещата. И ще ви представя докладната, която аз
стопирах в кабинета си.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: И която аз не съм виждал, защото някой
си позволява да сортира документите, докладни, които са до мене.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Ще ви добавя и други документи и
твърдения на служители, които са твърдели кой и как движи нещата около
тази преписка. И обърнете внимание на резолюцията на тази преписка. И
очевидно влизаме във война…
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Каква война? Нали представих
информация за „Токуда“? За каква война говориш?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: И в този период аз съм била директор на
дирекция „Правна“ и ще ви изкарам цялата фактология.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Цялата фактология е при мен. Аз съм я
събрал.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Докладната е подправена. И аз ще изкарам
копие. А защо резолюцията е сложена от Главен секретар при положение,
че правна дирекция е мой ресор. На мен ми омръзна този цирк да го играя.
Защото Главен секретар звъни на правна дирекция, за да каже, че трябва да
симулираме нещо за пред „Токуда“.
ТОМА ТОМОВ: Това, което аз съм казал на онова заседание, на
което д-р Комитов отсъства е точно това. Има писмо с предложение за
някакво споразумение, което е внесено осми месец. Да кажем, че десети
месец има някакво раздвижване. Два месеца това писмо е престоявало
някъде. Къде е престоявало нямам идея и не ми е работа. Не знам защо
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смятате, че нещо не трябва да се движи по това писмо или някой да
запознае някого и да поискате становища.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: От мен е придвижено.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Томов, от мен е стопирано. Трябва да го
видя кога е качено в „Архимед“.
ТОМА ТОМОВ: На 19.10. 2016 г. е дадено за становище пак от
Главния секретар. Зорница Чочова отговаря и т.н., което е истина. И два
месеца по-късно Зорница отговаря. Не знам какъв срок сте им дали за
становище. Явно е безкраен този срок.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Има инструкция за деловодната дейност
и там е записано.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Която не се спазва. Инструкцията за
деловодната дейност не се спазва.
ТОМА ТОМОВ: Аз не знам какво становище сте искали, но Зорница
Чочова е написала, защото становището е пред мене, че тя не може да
отговори на така зададените въпроси и следва да го направят Зоя Вълева и
Ганка Аврамова. Това е десети месец или по-точно 19.10.2016 г. на 7.10. е
пусната, а на 19.10 е разпределена за становище тази докладна. Не знам по
каква причина и не знам колко време се очаква г-жа Аврамова да отговори.
Г-жо Аврамова кога ще даваш становище? Няма ли да даваш. Зоя Вълева
кога ще дава становище? Няма ли да дава. Но респективно единствената
отговорила, за което съм изненадан направо е софийската каса. Това е факт.
На 12.10.2016 г. вие пускате до Биляна Пенева едно писъмце, с което ги
питате така и така кажете какво става във връзка с писмо от осми месец ще
даваме четири месеца по-късно становище. Няма лошо. При което, обаче,
дамата, между другото гледам, че тук много бързо е отговорила софийската
каса, десети месец е написала един отговор, който горе-долу обяснява
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проблематиката, аз дори не мога да кажа трябва ли да се подписва такава
спогодба или не трябва да се подписва, след което това цялото нещо
очевидно пак замира в нищото и присъства някъде, както ти казваш в
„Архимед“ и не следва да се случва нищо, защото може би чакаме
становище от г-жа Аврамова и г-жа Вълева.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Да, така е.
ТОМА ТОМОВ: Защото те четири месеца не идват, защото явно
всичко е наред.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Октомври и ноември.
ТОМА ТОМОВ: Три месеца и половина това становище не идва.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Октомври, ноември, декември.
ТОМА ТОМОВ: Аз говоря, че писмото е вкарано осми месец. Вие
сте решили да го възложите за становище десети месец и два месеца покъсно няма никакво движение, но това е ок. Това е нормалния ход на
администрацията. Г-жо Аврамова, аз мога да ви прочета какво е написала
Зорница. „С оглед обстоятелството, че спогодбата е свързана изцяло с
уреждане на финансови претенции между страните, моля преписката да
бъде насочена към Зоя Вълева и Ганка Аврамова за проверка на сумите и
лихвите посочени в проекта на съдебната спогодба, както и за становище
относно наличието на финансов ресурс.
ГАНКА АВРАМОВА: Това трябва да го проверя.
ТОМА ТОМОВ: Какво да проверяваш? Ти, ако това не си го
виждала и нищо не си направила до сега какъв е ефекта?
ГАНКА АВРАМОВА: Дали е придвижено до столична каса.
ТОМА ТОМОВ: Придвижено е до столична каса. Д-р Комитов си е
свършил работата. Насочил го е към тебе, към Зоя Вълева и столична каса.
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И само столична каса е отговорила. Изобщо не можеш да си изкривиш
душата посмъртно. Факт. Което е истина е истина. Явно трябва да се
помолим на тебе и на г-жа Вълева, очевидно.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Няма становища от тях.
ТОМА ТОМОВ: Г-жо Аврамова дали ли сте становище?
ГАНКА АВРАМОВА: Сега ще проверя.
ТОМА ТОМОВ: Провери. Ще изчакам. Докладна записка от
Зорница. Вълева, Аврамова, СЗОК. Д-р Комитов си е свършил работата. И
Вълева не е написала становище. Д-р Комитов едва ли може да следи
документооборота, че да гледа кога ще му се върне становище, което е
разпределено. Но това, което аз казвам, че едни преписки се движат по
няколко месеца в касата.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Аз никога не съм задържал документи.
Никога.
ТОМА ТОМОВ: Факт е, че не е внесено на Надзорен съвет, въпреки,
че е поискано.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Не са дошли становищата.
ТОМА ТОМОВ: Ти може да ги чакаш още шест месеца. Това говори
за лоша работа на администрацията. Д-р Кокалов знае много добре как се
процедира в такива ситуации, защото сме го играли това назад във времето.
Искам, когато такова нещо влезе, това, което трябва да се случи е това да
мине през Надзора, защото това е нормалния ход на нещата.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Писмото е до управителя, не е до
Надзора.
ТОМА ТОМОВ: Писмо с предложение до управителя и Надзорния
съвет да се сключи спогодба. При положение, че е до Надзора на кой трябва
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да го разпредели? Дори и това писмо да не е внесено формално до Надзора
нормално е подобни решения да минават през Надзора. Собствените ни
служители в касата се мотаят по няколко месеца.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Знам, че се карате, защото се обичате. Аз
предлагам все пак действително да се види, някой да докладва има ли
някакъв шанс да се спечели. Трябва да се прегледа хубаво.
ТОМА ТОМОВ: Знаеш ли каква глупост пише в становището? От
правна гледна точка не съществува пречка НЗОК да се споразумее.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Надзорният съвет трябва да вземе
решение, но още е рано. През март месец ще е делото.
ТОМА ТОМОВ: Декември месец беше делото и никой не е знаел
дали ще го отложат или няма. Това писмо е от десети месец. Ти ни викаш –
спокойно, има време до март. Ако това, което г-жа Кръстева казва е факт,
то…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кой е оторизиран да се яви март месец на
делото?
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Г-н Томов, това не е вярно. Това е заседание
последно. Със сигурност има оторизиран юрист от страна на СЗОК.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Става въпрос, че Надзорният съвет не е
оторизирал.
ИВАНКА КРЪСТЕВА: Защото делото се води срещу СЗОК, а не
срещу Надзорния съвет. И по този начин надзорният съвет не може да
упълномощава.
ТОМА ТОМОВ: Ние не сме оторизирали. Това е факт. Това
становище е липса на становище. Това е факт. Това говори за качеството на
юристите и качеството на правна дирекция.
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БОЯН БОЙЧЕВ: Приключихме ли с тази точка?
ТОМА ТОМОВ: Това е принципен въпрос.
БОЯН БОЙЧЕВ: Аз виждам две неща. Едното е, твоята теза е как
работи администрацията, а втората теза е конкретния казус за „Токуда“.
ТОМА

ТОМОВ:

Конкретният

казус

показва

как

работи

администрацията. Това е едно и също.
БОЯН БОЙЧЕВ: Ти нямаш …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Вижте, няма смисъл да си отправяте
обвинения. Понеже съм човек прагматик юристите трябва да разгледат
добре нещата и да кажат мнение.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Затова ще го вкарам в Надзорния съвет,
за да решите.
ТОМА ТОМОВ: Аз единствено искат управителят да запознае
Надзора с проблема.
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ: Това е административно. Аз не мога да
ви запозная с материала преди да имам всички становища и документи.
ТОМА ТОМОВ: Г-жо Аврамова, какво стана със становището?
ГАНКА АВРАМОВА: Понеже водеща е г-жа Вълева …
ТОМА ТОМОВ: Г-жа Вълева я няма… Ти изпълнила ли си си
резолюция.
ГАНКА АВРАМОВА: Ние се разбрахме, че ще направим становище
след като Надзорният съвет се произнесе по основанията от юристите.
ТОМА ТОМОВ: Ще направиш становище след Надзорния съвет?
Управителят дал ли ти е за становище? Той ми казва трябват ми становища,
за да ги вкарам на Надзорен съвет, а ти ми казваш, че ще напишеш
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становище след като управителят го вкара в Надзора. Вие ми се
подигравате.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз единственият коментар, който имам е,
че управителят трябва да окомплектова преписката и тогава да я внесе на
Надзорен съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Желая ви много хубави празници. Бъдете
спокойни, издръжливи.
Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ: Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 19.20 часа

91

