
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

21 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 21 октомври 2022 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 Александър Златанов, Людмила 

Петкова, Мария Беломорова, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Борис Михайлов, д-р 

Иван Кокалов 

 

Заседанието започна в 10.50 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря Ви, че събрахме 

кворум. Имаме седем човека при девет човека пълен състав. Откривам 

заседанието на Надзорния съвет с една единствена точка. Който е съгласен 

с така предложения дневен ред, моля да гласува. 
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Преразглеждане на решение № РД-НС-04-108/10.10.2022 г. на Надзорния 

съвет на НЗОК. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, 

Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей 

Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Само малко предистория ще Ви 

кажа, за да сте наясно с нещата и да търсим възможен изход от тях. Както 

знаете по предложение на пациентските организации преди 3 - 4 заседания 

имаше едно предложение за предоставяне на нуждаещите се 

инсулинозависими пациенти консумативи, медицинско изделие - игличка 

за прилагане на инсулин за писалка. След като взехме предвид мнението и 

становището на експертните съвети, стигнахме до извода, че е добре да 

заложим безплатно към инсулина и писалките, и такива иглички за 

ползване за прилагане на този инсулин, като за възрастни се предложи да 

бъде 1 кутия, за децата - 2 кутии. Като изражение финансово на годишна 

база това беше 4.3 млн. лв. Целта беше, спазвайки според мен процедурата, 

на 17-18 август мисля, че проф. Салчев успя да го вкара това в списъка за 

изделията, ние взехме решение всъщност да имаме готовност да 

предоставяме този консуматив за нуждаещите се от началото на 2023 г., за 

2023 г., като заложим в бюджета тези 4.3 млн. лв. Взехме го решението. 

Даже точката беше поставяна няколко пъти в т. Разни, извадихме я и я 

гласувахме в нормална точка. Последния път променихме дневният ред 

така, че да няма абсолютно никакви причини да има резистенции към тази 

наша стъпка. Всички бяхме убедени, гласуването е на 100% от целия 

Надзорен съвет, че това е една добра стъпка към тези хора, които имат 
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нужда да ползват писалки, инсулин заради своето физическо състояние. 

Това е хронологията. Но, има и продължение. Ние с проф. Салчев 

говорихме по телефона дали имаме някакви проблеми с това нещо. Той 

каза – не виждам такива. Но, два дни след това се получи едно писмо, което 

е пред Вас, виждате, което проф. Салчев е изпратил до министър 

Меджидиев, министър Меджидиев го насочи към мен, че е невъзможно и 

има нарушение на процедурата и, ако това се приеме от 2023 г. да се 

изпълни, има съответен риск от обжалване едва ли не на целия списък. 

Това наложи да помоля всички ние да се съберем, да Ви разкажа 

хронологично как стоят нещата и да вземем евентуално решение, за да 

успеем да намерим баланса между тези две линии. Едната е, лично аз съм 

убеден, че тези хора при положение, че бюджета на касата не е приет за 

следващата година, имайки нужда от тези изделия - иглички за прилагането 

на инсулин, е редно да ги получат, защото това са хора, които са 

здравноосигурени, ресурсът не е толкова голям, касата може да го поеме, 

възможно и моето убеждение е, че трябва да го направим във възможно 

най-близкия момент за тях, нуждаят се от това, това е за тях един стрес. 

Отвсякъде мисля, че по тази линия няма какво да се убеждаваме. Втората 

линия, която е дали това действително по някакъв начин ще постави под 

риск цялата процедура с едно обжалване, примерно, дали имаме някакво 

нарушение и ако има такова, да прегласуваме. Ако няма такова и юристите 

на касата ни убедят, че редът, по който сме вървели, е удачен, приемлив и 

не води до риск, да го прегласуваме и то да започне реимбурсирането на 

това медицинско изделие още от 2023 г. Ако има проблем, да е от 2024 г. 

Това е ситуацията, в която се намираме. Казвам Ви го не за друго, а защото 

смятам, че Надзорният съвет, за да взима решения трябва да бъде 

информиран максимално. Аз се опитвам като председател да не Ви 

поставям пред това да имате недостатъчно факти и да взимаме решения, 

които не са издържани. Чувствам се наистина виновен, ако Вие не сте 
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информирани достатъчно и това е един от мотивите ми - коректност към 

Вас, да имаме тази възможност да използваме и административния 

капацитет на касата, но да стигнем до някакво наистина обосновано 

решение и да проследим нашите действия. След като го гледах много пъти, 

аз лично, не съм юрист, но не виждам някакво нарушение и някаква пречка. 

Не сме направили нищо и не нарушаваме, според мен, нито някаква 

наредба и т.н. Нарушава се нещо, което е написано. Нещо, като не е 

написано, защото там няма такъв текст за тези иглички, не е нарушение. 

Това е обаче моят прочит. Мисля, че е най-добре запознат проф. Салчев и 

да заповяда да ни обясни как стоят нещата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Спецификацията е утвърдена от 

Надзорния съвет при съответните параметри. Пуснат е търгът. Ако се 

добави нов ред, трябва цялата спецификация да се разработи на базата на 

всичките пари, които са в момента и тези 4 млн. лв. трябва да бъдат 

махнати от някои от другите редове. Именно това е, че ние трябва да 

открием нов търг, ако се вкара това нещо, и трябва да преразпределим 

средствата по спецификацията. Това е опасността, която е към момента. И 

затова моето предложение беше - да, този ред да бъде добавен в следващата 

спецификация, където вече съвсем спокойно може да си влезнат с новите 

пари, които ще бъдат приети по бюджета, дали ще бъдат повече или по-

малко, но това към момента е съществуващата ситуация. Решението е на 

Надзорния съвет. Именно това беше, което и юристите на касата казаха, че 

в рамките на тази вече утвърдена спецификация, когато се добавя нещо 

ново, то трябва да бъде съотносимо към парите, които са били в 

спецификацията, не могат да се добавят допълнително пари, а трябва да се 

преразпределят тези, които са налични към онзи момент. Това е, което е… 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Процедурата обявена ли е? 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тя, процедурата тече в момента. 

Всички фирми подадоха документи и аз съм задържал само отварянето на 

ценовите пакети. Защото, ако отворим ценовите пакети и се случи това 

нещо… 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това случвало ли се е някога в 

годините? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не. При обявена процедура не 

можем да добавяме допълнителни средства.  

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Следващата спецификация кога ще бъде? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата е следващата година, 

както е по закон. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Може ли сега да взимаме решение за 

следващата спецификация? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За следващата може, защото 

следващата спецификация ние ще обявим пред всички пациентски 

организации и научните дружества дали има да се извади нещо, или да се 

добави. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: С две думи - не сме взели 

незаконно решение. Надзорът не е взел. Съгласни ли сте всички с това? Да 

извикаме юристите, които работят по темата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще извикам юристите. Но имате 

докладна, която обяснява точно всичкото това нещо. Тя Ви е изпратена тази 

докладна. Там са написани всички възможни неща и опции. Тя не е 

изготвена от мен, а от юристите. Сега ще ги извикам. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Повече хора мислят по-добре. 
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АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Докато дойдат колегите мога ли да 

взема думата? Моето мнение върху тази тема е, че всъщност ние не сме 

взели незаконно решение. Като погледнем Закона за здравното 

осигуряване, там много ясно са ни дадени какви са прерогативите, 

задълженията на Надзорния съвет, т.е. ние можем да изменим 

спецификацията във всеки един от елементите през цялата година. 

Въпросът е опасността, която възниква, при оспорване на процедурата и в 

тази връзка благодаря на проф. Салчев, че е спрял отварянето на ценовите 

оферти, защото наистина съществува такава опасност при обжалване на 

практика да блокират процеса. Така че, в тази линия аз се присъединявам 

към колегите от юридическия екип на касата относно възможността за 

блокиране на процеса за финансиране. Това ще ни забави във времето. 

Може би би било добре да обмислим тази спецификация, както сме я 

изменили, просто да добавим някакъв ред, в който да посочим, че влиза в 

сила за следващата година. В смисъл не за 2023 г., а за 2024 г. По този 

начин ще санираме нашето решение по начин, по който няма да може да 

бъде оспорвано, в смисъл дори и да бъде оспорвано няма да породи 

негативни последици. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз съм съгласна с колегата 

Дамянов в момента да се вземе решение да влезе в сила от 2024 г., но да не 

се налага втори път отново да разглеждаме игличките, а сега да обявим, че 

ще се вкарат в спецификациите. Това според Вас възможно ли е, д-р 

Златанов? 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Мисля, че е възможно, но чакам 

юристите да дойдат и проф. Салчев, като по-компетентен, може да ни каже 

дали е възможно. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това, което предложиха адв. 

Дамянов и адв. Димитрова, всъщност е най-нормалното решение, което 
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може да се вземе в момента, за да не спираме процеса. А за следващата 

година Надзорният съвет взима решение да бъде добавен такъв ред при 

тези параметри, които вече е решил. В спецификацията. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Сега го приемаме за догодина. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз мисля, че са ясни нещата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента, в който го направим това 

нещо, аз трябва да отменя цялата процедура, което означава, че за 

следващата година медицински изделия няма да имаме. Защото в момента, 

когато сме направили спецификацията, там има обем и каква ще бъде 

максималната стойност, която ще плаща касата. Те вече са си подали 

офертите. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз мисля, че след становището на юристите на 

касата и двете мнения на колегите, ние сме готови за гласуване. Не виждам 

за какво повече… 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Аз искам да попитам дали е необходимо 

да се преразгледа тази Наредба 7 и да бъде предвиден такъв ред, защото 

винаги съществуват някакви форсмажорни обстоятелства. В случая не е 

такова обстоятелството, но може да има такива и тогава касата наистина ще 

бъде в невъзможност и ще трябва да преобявява цялата процедура. Да има 

разписан ред за допълване на тази спецификация. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Съгласен съм, само че наредбата не е 

наша. Ако си спомняте 2019 – 2020 г., тогава плащанията за медицински 

изделия бяха от юли до юли. Постепенно решихме, че плащането ще бъде 

както е бюджетната година - от януари до януари. Затова беше изтеглено 

подаването на спецификацията и търговете да започне от юни, за да можем 

до януари всичко да е приключено и да се готвим за следващия период. 
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Това беше идеята. Ако се предложи например, че при форсмажорни 

условия и наличие на съответните средства в касата може да се промени, но 

затова трябва изрично да се промени наредбата. В момента е неприложимо 

поради тази причина. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Трябва да има някакви възможности за 

допълване и за допълненото вече да върви отделна процедура, а не да се 

преобявява процедурата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: А сега в момента по Наредбата няма 

такава процедура за отделен компонент, за промяна, което нас ни 

затруднява, както и затруднява Надзорният съвет да вземе едно такова 

решение. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Предложението е добро. Да го помислят 

юристите на касата и да направят едно предложение. Да се включат и 

юристите на Министерство на здравеопазването. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: При определени обстоятелства да бъде. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Трябва да се опишат обстоятелствата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ето този прецедент ни дава 

възможност да търсим едно решение по-общо. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те са в другата сграда на ул. Любата. 

Ако искате, докато ги чакаме…. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Възникна един въпрос. Знаете, че 

президентът и премиерът обявиха, че служебното правителство ще внесе в 

срок бюджет. В тази връзка 31-ви е понеделник и е предвидено извънредно 

заседание на Министерския съвет, на което да се обсъдят трите бюджета – 

държавния, на касата и на НОИ. Предвидено е и малка тристранка да се 

проведе в петък. Тристранният съвет да бъде в понеделник и след това 

заседанието на Министерския съвет. И в тази връзка трябва да са готови 
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бюджетите до вторник до края на деня, 25 октомври. Коментирахме преди 

това с проф. Салчев ще може ли в понеделник да е готов бюджетът, да се 

изпрати, за да направим Надзорен съвет във вторник следобед. Трябва да 

мине през Надзора. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И да се съгласува от министъра. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Да и вече да можем да го пуснем на 

междуведомствено съгласуване, и вече да се спази процедурата, и да го 

изпратим на работодатели, синдикати - да имат време. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Тристранният съвет е преди 

Министерския съвет? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Преди. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Малката тристранка е на 28-ми, 

голямата ще бъде на 31-ви. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ще бъдете ли готови? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В понеделник следобед ще бъдем 

готови. Ще се съобразим с параметрите, които са ни дадени и във вторник в 

16 часа да направим Надзорен съвет. Но, тук аз предлагам да е тук на 

място, за да може, ако има нещо, да си кажете и да се коригира, защото 

бюджетът не са само цифри, а има и текстова част, която трябва да се 

съгласува и т.н. Предлагам, ако е съгласен д-р Златанов, сега ще подготвим 

дневен ред за заседанието, което предлагам да бъде тук и да е от две точки. 

Първа точка е да се приеме информацията за деветмесечието, която ще 

изпратим още днес, за да може да видите какви са тенденциите и втора 

точка да бъде проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Съгласен съм, но не виждам при 

Вас креативност да помогнем на тези хора. Бъдете креативни. Проф. 

Салчев, измислете вариант. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не мога да измисля вариант. Аз 

повече няма да се намесвам с мои изказвания и обяснения. Изпращам Ви 

материалите, подготвени от съответните дирекции, запознавате се с тях и 

взимате решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре. Другото, което е, нали се 

водиха едни разговори при министъра. Предлагам сега да не коментираме 

увеличение на клиничните пътеки и т.н. Да видим там как са нещата и да 

видим как е болничната и извънболничната помощ, да видим за новата 

година какво ще е с новия бюджет… 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Това беше предложението – да видим 

бюджета и тогава да коментираме, защото ние по принцип сме изчислили 

нещата. Има опасност за 2023 г., няма да издържим с такова увеличение. 

Затова ни е предложението 2023 г. да видим числата и вече след това да се 

види какво би могло да се даде за 2022 г., което няма да създаде проблем за 

2023 г. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: А примерно да мислим вариант 

такъв авансово да прехвърлиш едни средства и с новия бюджет вече да 

правиш сметка за увеличение. Имаме ли време някак си, ако може, защото 

по същия начин с някакъв процент, ако вдигнем всички пътеки, ще се 

задълбочат проблемите с недофинансираните пътеки. Ще Ви дам пример. 

Беше ковид. Ние видяхме, аз Ви го казвам от първа линия, че инфекциозни 

отделения и други, като пулмология, просто не издържат и не можаха да се 

справят. Това даже не е стимул и за частните болници да откриват такива 

отделения. Правят го областните болници. Но, ако успеем и имаме 

технологично време… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да имаме достатъчно 

технологично време, защото това са триста и няколко пътеки. Ще започне 

да се коментира всяка пътека колко ще бъде цената. Те предложиха, даже 
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са изпратили от болничната асоциация, предложиха така наречената 

справедлива цена за пътека. При това, което те предлагат като 

коефициенти, аз го гледах, 2023 г. трябва да вдигнем бюджета само за 

болнична помощ с 1 милиард 67 млн. лв.  

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Нямаме такъв ръст на приходите. Нямаме 

такъв ръст на приходната част на бюджета, защото няма заложени 

политики… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние трябва да седнем с лекарския 

съюз и да договаряме пътека по пътека. И, ако един месец ще договаряме, 

няма никакъв проблем. Някъде в края на ноември ще тръгнем да 

подписваме анекс към НРД и то може да не го публикуват до Нова година, 

защото „Държавен вестник“ може да не го приеме веднага. Говоря за 

технологичните неща. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Аз си мисля, че бихме могли да 

опитаме, да видим кои са пътеките, кои са недооценени, кои не издържат, 

кои са на ръба, да направим едно предложение до лекарския съюз, да кажем 

- имаме такова предложение за такава корекция, която да залегне сега с 

увеличението на новите пътеки. Ако те се съгласят или коригират нещо в 

рамките на този бюджет, за който говорим - ок, то ще стане. Не говорим за 

ново предоговаряне на всички. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз съм съгласен, това се казва 

политика. Ние приемаме политики за бъдещ период за дадените 

заболявания, а в такъв период, в който сме в криза, в последния момент и в 

края на годината, и при служебно правителство да правим политики, ще 

бъдем много уязвими. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпросът е, че винаги сме в 

такова положение и винаги недооценените пътеки стават все по-

недооценени с всяко наше действие.  
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз бих се съгласил за следващата 

година това, което са предложили от болничната асоциация, да бъде 

обсъдено, защото те са сложили някакви коефициенти, аз ще го направя по 

обратния ред – с какво ще разполагаме като бюджет, защото те са си казали 

– тези пътеки са надценени, тези са подценени, и следващата година като 

тръгнем да преговаряме за цени и обеми от това, което те са предложили, 

но ние ще коригираме с коефициент. 

В залата влизат Владимир Афенлиев, Кирил Обрешков и Мариян 

Дяков от дирекция ЛПМИДХПС. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Здравейте. Вие сте работили тук 

по един казус и имате и становище всъщност по решение на Надзорния 

съвет, което предполагам, че е пред Вас, да не Ви го чета -  да се допълни 

спецификацията с определени групирани медицински изделия, утвърдени 

от Надзорния съвет, да се предвиди в Закона за бюджета на НЗОК за 2023 

г., това е втора точка, която сме гласували, допълнителна сума в частта за 

медицински изделия по т. 1, която да покрие разходите и възлага на 

управителя на НЗОК да организира процедурата по договаряне съгласно т. 

1 от настоящото решение. Изпълнимо ли е това нещо, защото, когато това 

го гласувахме, тук имаше представители от касата, проф. Салчев, но тогава 

се изкоментира, че няма никакъв проблем това да се изпълни. След това, 

обаче с едно писмо се оказа, с едно изречение – в случай, че новата група 

медицински изделия бъде включена в настоящата процедура, това би 

създало основание за оспорване на същата. И сега търсим решение в посока 

следната: това са инсулиново зависими хора, нуждаят се от тези иглички, 

ако имаме ресурса е добре по-навреме да изтеглим процеса, ако може и 

2023 г., но без да носим някакъв съществен риск по отношение на цялата 

спецификация. Сега търсим решението. Възможно ли е нещо такова да 

направим? 
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ВЛАДИМИР АФЕНЛИЕВ: Искам да кажа, че още преди най-

първото заседание имаше докладна от нас, в която също се казваше, че ако 

се вземе такова решение, то е извън рамките на закона и наредбите за 

медицинските изделия. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: А защо да е извън рамките на 

закона и наредбата? 

ВЛАДИМИР АФЕНЛИЕВ: Защото там преклузивно са определени 

сроковете, в които се подават, второ, има вече гласувана спецификация на 

база преклузивния срок от Надзорния съвет. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: До кога е срокът? 

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: До 20 август. Проблемът тук е друг. 

Проблемът е, че има една специално създадена комисия на законово 

основание. И сега, ако се направи някаква промяна, кой ще го гледа това 

нещо? Нали разбирате, че тази комисия е приключила своята работа. Нея я 

няма вече. 

ВЛАДИМИР АФЕНЛИЕВ: Тя се създава на база сроковете по закон 

и в мига, в който Надзорният съвет гласува спецификация, тази комисия 

спира да съществува, свършила си е работата. 

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: Реално няма нормативно уреден орган тук, 

различен от тази комисия, която да гледа… В закона си има ред. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Къде е регламентирана дейността 

на тази комисия? 

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: В Наредба № 7.  

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Как точно? 

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: Там е казано точно.. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Искам да сме убедени 

надзорниците, че сме направили всичко необходимо.  

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: Ето в чл. 25 се казва, че процедурата по 

договаряне на медицински изделия се извършва въз основата на 

спецификация, утвърдена от Надзорния съвет. Ал. 2 - Спецификацията се 

утвърждава в срок до 20 август на съответната календарна година и 

определя и групира медицински изделия, прилагани в условията на 

извънболничната и болничната медицинска помощ по технически 

изисквания. Ал. 3 – За изготвяне на проекта на спецификация управителят 

на касата назначава експертна комисия. Съставът на комисията включва 

специалисти с фармацевтично, юридическо, медицинско и икономическо 

образование. За своята работа комисията изготвя протоколи и решения. 

Описано е какво съдържа спецификацията. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Само хронологично. Ние нали 

допълнихме спецификацията на 17-ти август, преди крайния срок. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: На 17 август приехме голямата 

спецификация. Възложихме тогава на управителя да ни даде допълнителна 

информация от комисията защо не са включени вътре игличките. След това 

на следващо заседание получихме информация и реално решението за 

допълване на спецификацията го взехме на 10 октомври, когато всъщност 

вече тази цялата процедура е приключила и няма ред, по който наново да се 

почне извън сроковете по наредба. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Проблемът е, че няма ред. 

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: Проблемът е, че вече сме стартирали 

следващата процедура, при която тези, които са одобрени вече от Вас, сме 

ги включили вече в покана към всички производители, търговци на едро с 

медицински изделия и вече сме пред протокол за допускане. 
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ВЛАДИМИР АФЕНЛИЕВ: Ще кажа още едно съображение, което 

според мен не е маловажно, но до сега не е казано, че едно такова действие 

може да доведе до това, че други фирми за други медицински изделия, по 

съвсем различни причини, които са отхвърлени, по това решение, ако се 

задвижи някаква извънредна процедура, им дава основание да атакуват 

цялата процедура в съда и ние да останем без спецификация изобщо, 

докато не се решат там нещата. Знаете и в МЗ други търгове как вървят 

нещата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Д-р Златанов има едно питане, което 

допълнително беше - може ли ние да предложим промяна в Наредба № 7, 

която да допуска при определени условия да не се нарушава общата 

процедура, а при определени условия да се добави и да се прави процедура 

само за такова изделие. 

КИРИЛ ОБРЕШКОВ: Може да се предложи. 

ВЛАДИМИР АФЕНЛИЕВ: Да се намери златно сечение с юристите 

на МЗ. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Без да се създава риск за бюджета на 

касата, защото не може постоянно… 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: При спазване на финансовите параметри. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да излезем тогава с някакво 

решение, т.е. две. Едното е ясно вече, че носи риск от обжалване, така че 

ние си прегласуваме, ако трябва, решението. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Д-р Златанов, този ред да бъде 

добавен към следващата спецификация и да бъде изчислено, а не да бъде 

отново решаван. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпросът е решен и не се налага 

друго решение. Влиза от 2024 г. А тук наистина да инициираме… 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Възлагане на управителя да 

предложи промяна в Наредба № 7, за да бъде решен въпросът в бъдеще. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Може да възникне, може и да не 

възникне, но е добре да има ред. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: То ще е за бюджета за 2024 г. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това да се видоизмени и да се 

възложи на управителя да предложи промяна в Наредба № 7. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Грешката аз я отчитам, че това 

трябваше да го направим преди. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Когато утвърждавахме спецификацията 

на 17 август нямаше време, защото има срок 20 август в наредбата, ние 

също дискутирахме да не я утвърдим, да изискаме информация, да 

предложим да я допълним и тогава да я утвърдим, но просто нямаше време. 

Много късно до крайния срок ни беше представено. Имаше много 

обстоятелства… 

ВЛАДИМИР АФЕНЛИЕВ: Ние я предложихме в началото на юли, 

но късно се гледа от Надзора. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Възлагаме на Вас, като 

управител, да предложите промени в наредбата, да я погледнат и юристите 

от Министерството на здравеопазването, и да направим нещо, което е 

работещо. Колеги от Надзорния съвет, имате ли някакви въпроси към 

юристите някой от Вас? 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Само имам едно допълване към 

позицията на колегите от НЗОК, защото някак си чух, че с утвърждаването 

на спецификацията комисията престава да съществува, но в наредбата не 

намирам такъв текст, може би е станало нещо като практика от преди, но 

реално с назначаването на тази комисия, поне така, както аз чета наредбата 
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и в момента тя е пред мен, не виждам някъде такъв текст, с който 

комисията се ликвидира. Принципно Надзорният съвет е взел правомерно 

своето решение. Не е имало пречка, включително и в това да бъде изменена 

спецификацията. Единственият риск, който аз виждам, е възможността от 

обжалване, това, което и проф. Салчев потвърди, че има такава вероятност 

да бъде оспорена, като ние сме наясно, че в България има такъв тип 

контрагенти, които са склонни на такъв тип действия, така че аз бих 

предпочел да санираме нещата в посока такава, че в крайна сметка да има 

финансиране на такива медицински изделия в следващата година и да 

отложим влизането в сила на това изменение на спецификацията, 

действието и да е от 2024 г. нататък. Това е по-прагматичното решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Няма никакво нарушение от 

страна на решението на Надзорния съвет. Много държа да не бъде по 

никакъв начин поставяно под съмнението на хората това решение. 

Благодаря, г-н Дамянов. Колеги, уточнихме нещата. Благодаря Ви за 

участието, свободни сте, уточнихме се. 

Представителите от дирекция ЛПМИДХПС напускат залата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Налага ли се да взимаме друго 

решение или не? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Да се коригира. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това, което се предлага е да се 

измени приетото вече решение, като допълнената спецификация с 

игличките да е за 2024 г. и да се предвиди в проекта на бюджет за 2024 г. И 

нова точка – възлага на управителя да предложи промяна на Наредба № 7. 

Т.е., решението да бъде: 

„Изменя свое решение № РД-НС-04-108/10.10.2022 г., както следва: 
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1. В „Спецификацията с определени и групирани медицински изделия“ за 

2024 г. в Раздел А „Медицински изделия прилагани в извънболничната 

помощ“ да се включи нова група медицински изделия: „Иглички за 

инжектиране на инсулин с инсулинови писалки“. 

2. Да се предвиди в проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г. 

допълнителна сума в частта за медицински изделия по т. 1 от настоящото 

решение, която да покрие разходите за добавената група при разчет от 65 

000 ЗОЛ на конвенционална инсулинова терапия с по 100 бр. иглички 

годишно и 38 000 ЗОЛ на интензифицирана инсулинова терапия с по 200 

бр. иглички годишно. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да предложи промени в Наредба № 7.“. 

Не е незаконосъобразно решението, което е взел Надзорният съвет, 

просто е било нецелесъобразно към момента на годината. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Те са прави. Има си срокове. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Искам да изчистя решението на 

Надзорния съвет заради самия Надзорен съвет. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Извинявайте, преди да гласуваме имам въпрос към 

проф. Салчев, понеже се визира брой и цена, а говорим за нещо след 14 или 

15 месеца, до колко е удачно там да слагаме границата 30 лв. на 100 броя. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: В предложеното решение не се фиксира 

цена. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Ние говорим за бюджет. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В новото решение се предвижда при 

разчет от 65 000 ЗОЛ на конвенционална инсулинова терапия с по 100 бр. 

иглички годишно и 38 000 ЗОЛ на интензифицирана инсулинова терапия с 

по 200 бр. иглички годишно. И тогава, ако има нови цени, те ще се 

определят в спецификацията. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: А за момента коментираме само броя? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точно така. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Чета Ви новото предложение за 

решение: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Изменя свое решение № РД-НС-04-108/10.10.2022 г., както следва: 

1. В „Спецификацията с определени и групирани медицински изделия“ за 

2024 г. в Раздел А „Медицински изделия прилагани в извънболничната 

помощ“ да се включи нова група медицински изделия: „Иглички за 

инжектиране на инсулин с инсулинови писалки“. 

2. Да се предвиди в проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г. 

допълнителна сума в частта за медицински изделия по т. 1 от настоящото 

решение, която да покрие разходите за добавената група при разчет от 65 

000 ЗОЛ на конвенционална инсулинова терапия с по 100 бр. иглички 

годишно и 38 000 ЗОЛ на интензифицирана инсулинова терапия с по 200 

бр. иглички годишно. 

3. Възлага на управителя на НЗОК да предложи промени в Наредба № 7.“. 

Ако сте съгласни с това решение, да преминем към гласуване. Който 

е „за“ решението на Надзорния съвет в цялостния вид, моля да гласува. Със 

седем гласа „за“ решението е прието.  

Продължаваме нататък. За вторник има едно предложение да 

направим един Надзорен съвет в 16.00 часа присъствено тук. Целта ще бъде 

до тогава, както казаха представители от финансовото министерство, ще 

има готовност с бюджета държавния, на НОИ, както и този на НЗОК, за да 

можем ние да разгледаме нашия бюджет в рамките на трите бюджета и 
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евентуално да го приемем, ако сметнем, че нямаме допълнения, след като 

се запознаем. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И аз предлагам да бъде обявено като 

редовно заседание, защото вече имаме няколко извънредни заседания, а по 

закон в месеца трябва да има поне едно редовно заседание. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това е предложението. Разбирам, 

че всички сме „за“. В 16 часа, в ден вторник, заседание редовно, 

разглеждане проект на бюджет за следващата година. 

Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам заседанието. 

 

Заседанието приключи в 11.30 часа 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 

 


