
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

28 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 28 септември 2022 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул. 

„Кричим“ № 1, ет. 4 се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на 

НЗОК. 

 

Присъстват: 

От Надзорния съвет на НЗОК: д-р Александър Златанов, Борис 

Михайлов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов, 

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

Дамянов. 

Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова – 

подуправител на НЗОК. 

 

Заседанието започна в 10.30 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Откривам 

заседанието. Дневният ред е пред Вас. Няма да го чета. Само няколко думи, 

след като го прегледах вчера, имаме едно предложение към Вас. 

Мотивирано е. Ще дам думата на г-жа Беломорова да Ви го представи. То е 
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т. 4 да отпадне, а т. 5 да гласуваме допълнителни предложения. Давам 

думата на г-жа Беломорова да представи предложението. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Аз предлагам т. 4 да отпадне, тъй като 

към момента нямаме анализ на изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г. 

и очаквано изпълнение. Плюс това нямам достатъчно яснота как е 

формирана тази „надлимитна“ дейност, от кои месеци, включително и тези 

икономии. Така че, предлагам точката да отпадне и на по-късен етап да се 

разгледа, когато имаме анализ на изпълнението на бюджета към 30.09.2022 

г. и очаквано изпълнение към края на годината. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако ми дадете думата, аз съм съгласен, тъй 

като действително не е изтекъл месеца и ние нямаме представа за това как е 

изпълнението на бюджета. Аз съм съгласен тази точка, след като имаме 

информацията, да я разгледаме на следващо заседание през октомври. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз възразявам. Ще Ви кажа защо. 

Защото тази „надлимитна“, тя не е „надлимитна“, така наречените 

отрицателни стойности са формирани от януари месец до сега поради 

волунтаристичното разпределение на стойностите през предишните 

месеци, където на едни са дадени повече, на други са дадени по-малко. 

Възражения от различни лечебни заведения. В момента сме в съдебна 

процедура за тези неразплатени дейности. Както виждате тези 43 млн. лв. 

са формирани от много лечебни заведения, а не само от няколко, както се 

пише по медиите. Освен това, за да може да бъде направено цялостно 

разпределение и да искам освобождаването на резерва, са направени 

всичките разчети, които са Ви представени в докладните записки по т. 4 и т. 

5 от дирекция „Бюджет и финансови параметри“, за да можем и от резерва 

да освободим част от средствата, и да разпределим до края на годината по 

равно максималните стойности, които са определени за месеца с най-

високи стойности, който е бил определен, за да могат лечебните заведения 
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да си изплащат и заплатите, и да получават достатъчно средства по новите 

цени на клиничните пътеки, увеличени с 25%. Тъй че логиката на 

представените точки една след друга е точно това – да се осигури до края 

на годината спокойствие на лечебните заведения и достатъчно средства. 

Решението е на Надзора. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли да реагирам, защото според мен 

тук се намесват две неща. Аз съм съгласен и мисля, че ние ще гласуваме 

днес и средствата от резерва, за да определим бюджети за следващите три 

месеца на всички болници. Това няма общо с „надлимитната“ дейност. 

Точно поради „надлимитната“ дейност смятам, че ние трябва да имаме 

обща представа за изпълнението на бюджета, да видим с какви средства 

разполагаме и след това да взимаме решение. Едното няма нищо общо с 

другото, проф. Салчев. Поне аз така си мисля. Аз не съм против това да 

гласуваме средства за болниците, които чакат, разбира се. А иначе сме 

осведомени, получаваме информация за това колко болнични заведения 

постоянно искат „надлимитна“ дейност с най-различни мотиви, но ние не 

можем да вземем решение по този въпрос без да знаем с какви средства 

бюджетни разполагаме и какво е изпълнението на бюджета. От тази гледна 

точка аз съм съгласен да отложим разглеждането на изпълнението на 

бюджета, за да вземем решение по „надлимитната“ дейност. А иначе по 

отношение формиране бюджетите на болничното здравеопазване, на 

всички лечебни заведения аз съм съгласен да ги определим, защото ние 

имаме представа горе-долу с какви пари разполагаме и после ще освободим 

от резерва. Така си мисля аз. Може и да греша. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз също се присъединявам към 

това, че категорично въпросът за „надлимитната“ дейност трябва да бъде 

решен, защото той и без това самият Надзор изчакваше с определяне на 

бюджети. Но това, което повдигнах като въпрос във вчерашния ден и беше 
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отговорено частично, не става ясно каква е методиката за определяне на 

тези стойности, за да сме сигурни какви са тези суми, които ни се 

представят, първо, а на ниво РЗОК не става ясно какво се случва и 

фактически отделно от това имаме и писма от болници, които сезират за 

това, че са били прихванати НУР от тяхната „надлимитна“, което не 

съответства на последния анекс, който подписахме към НРД. Така че, на 

фона на всичко това смятам, че просто трябва да се даде една пълна 

картина и след това да се гласува „надлимитна“.  

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Общият ни мотив за отпадане на точката 

е наистина на мен ми трябва информация, за да видя в месеците какво се е 

случвало по РЗОК по лечебни заведения, на какво се дължи тази 

„надлимитна“ дейност и съответно тази икономия. Приложен ли е във 

всички случаи и при всички лечебни заведения този § 72, защото ние 

получаваме разнопосочна информация. При формиране на „надлимитната“ 

дейност някъде е приложен, някъде – не. Нека да го видим в разгънат вид 

при получаване на крайния резултат – икономия/“надлимитна“. По месеци 

какво се случва, какви са определените стойности, какво е изработено, 

прихванати стойности от НУР, ако има такива и тогава да се вземе едно 

мотивирано решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Говорим за отлагане след като 

изтече месеца и след като имаме тази информация. Това е идеята. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Информацията Вие я имате. Никой 

не чете приложение 1 към докладната записка. Имате информацията. 

Специално заявката за м. септември на лечебните заведения, подадена чрез 

РЗОК за дейността е 230 567 168 лв. Ето Ви го цялото разпределение на 

бюджета, както е с всичките му стойности. Не е направено 

волунтаристично. Няма методика за „надлимитна“ дейност, да отговоря на 

г-жа Свилена Димитрова, а това са реално отчетени, но неразплатени 
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дейности поради това, че са сложени съответните индикативни стойности 

на лечебните заведения към съответните месеци. Те не могат да ги получат, 

след като е определено от Надзора 100 лв., той е отчел 200 лв. дейност и 

тези останали 100 лв. му висят. Дали ще ги платим сега или ще ги платим 

чрез съда, това вече е решение на Надзорния съвет. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Тези суми са минали през контрол? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Всичко е минало през контрол. Само 

че не са платени. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз категорично не предлагам да я 

оставяме на съдебно разпореждане. Казах само, че липсва подробна 

информация. При положение, че имаме излишък е абсурд да го говорим 

това. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имаме предложение. Предлагам 

да преминем към гласуване по отлагането на т. 4 от проекта на дневен ред 

за следващото заседание на Надзорния съвет. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Тя търпи ли отлагане, понеже казват тук за 

съдебни дела? 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Търпи отлагане. Даже можем да 

определим и деня, когато ще разгледаме тази точка. Да кажем вторник или 

сряда следващата седмица. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм „за“ отлагането, понеже сме в режим 

на гласуване. Аз съм „за“ да го отложим за разглеждане на следващото 

заседание. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Аз също съм „за“ да бъде отложена. 

БОЯН БОЙЧЕВ: За това отлагане има ли потвърждение, че до 

тогава ще бъдат готови? 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Когато са готови – вторник или 

сряда след анализ сядаме и разглеждаме.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Да не възлагаме нещо… 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Минаваме в режим на гласуване, 

а именно отлагане на т. 4 за следващото заседание, когато вече имаме 

представени материалите. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Само да попитам нещо. Тази т. 4 обвързана 

ли е с т. 5? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, обвързани са. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ние т. 5 ще я гласуваме след 

малко. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Но те са навързани нещата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Не. Те са различни. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В режим на гласуване да не се задават 

въпроси. След като гласуваме си задавайте въпросите. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е „за“ отлагане на т. 4, 

моля да гласува. Пет „за“. Против? Няма. Въздържали се? Четири. С пет 

гласа „за“ се приема отлагането на точката. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов, адв. 

Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Борис Михайлов, Людмила Петкова, Теодор Василев, 

Боян Бойчев. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Сега гласуваме дневния ред без т. 

4. Подлагам на гласуване дневния ред, който ни е предложен, изключвайки 

т. 4. Който е „за“ така предложения дневен ред с направените промени, 
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моля да гласува с вдигане на ръка. Девет „за“. Против и въздържали се 

няма. С девет гласа „за“ дневният ред е приет.  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Текущо наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за извънболнична медицинска помощ 

по реда на чл. 177б, ал. 3 от Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 

2. Текущо наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ към 31.08.2022 г. и 

очаквано изпълнение към 31.12.2022 г. по реда на чл. 105г и чл. 121 от 

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

3. Утвърждаване на брой на направленията за специализирани медицински 

дейности и стойността за медико-диагностичните дейности на 

изпълнителите на ПИМП и на СИМП за четвърто тримесечие на 2022 г. 

4. Предложение за общи стойности по РЗОК за разпределение от РЗОК по 

изпълнители на болнична медицинска помощ на стойности за дейностите 

по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. за периода на заплащане м. октомври - м. декември 2022 

г. 

5. Утвърждаване на актуализирани Изисквания за диагнози, включени в 

Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква 

експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. 

6. Одобряване от Надзорния съвет на НЗОК включването на трима външни 

експерти в състава на експертната комисия по договаряне на стойността 

на медицинските изделия, съгласно Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за 

условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 
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30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат. 

7. Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Подновяване правото на 

ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със Системата за 

анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“. 

8. Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и 

гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за 

нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“. 

9. Разни. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към първа точка - 

Текущо наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за извънболнична медицинска помощ по 

реда на чл. 177б, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските 

дейности за 2020 – 2022 г. Проф. Салчев, заповядайте.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: На Вашето внимание е представен 

анализът, изготвен от дирекция „Бюджет и финансови параметри“. Предвид 

текущия анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 

здравноосигурителни плащания за извънболнична медицинска помощ към 

31.08.2022 г. и при изразено съгласие от Надзорния съвет на НЗОК и 

Управителния съвет на БЛС за прилагане на реда по чл. 13б от НРД, 

текущото превишение на средствата за здравноосигурителни плащания за 
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СИМП спрямо утвърденото от Надзорния съвет на НЗОК месечно 

разпределение на бюджета за периода няма да надхвърли предвидените 

средства по бюджета на НЗОК за 2022 г. за съответния вид медицинска 

помощ, в резултат на което цените на медицинските дейности в СИМП не 

следва да се намаляват от 01.09.2022 г., тъй като имаме 0.47% превишение 

на стойностите. Предлагам да не се пипат цените в СИМП. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, имате думата. Няма 

желаещи. Пред Вас е решението.  

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема за информация текущия анализ на изпълнението на бюджета за 

2022 г. за здравноосигурителните плащания за извънболнична медицинска 

помощ към 31.08.2022 г., по реда на чл. 177б от Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на 

Българския лекарски съюз текущия анализ по т. 1 за предоставяне на 

становище за прилагане реда на чл. 13б, ал. 1 от Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. при надвишаване към 

31.12.2022 г. на средствата за здравноосигурителни плащания за СИМП по 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.“. 

 Това е решението. Който е съгласен с така предложеното решение, 

моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. С девет гласа „за“ 

решението се приема.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Втора точка от дневния ред е - 

Текущо наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета за 2022 г. за 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ към 31.08.2022 г. и 

очаквано изпълнение към 31.12.2022 г. по реда на чл. 105г и чл. 121 от 

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

Проф. Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Пред Вас е докладната записка за 

изпълнението. Очакваното изпълнение към 30 септември 2022 г. на 

здравноосигурителните плащания за дентална помощ възлиза общо на 

189 829,3 хил. лв. Предвидените в Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ за деветте 

месеца възлизат на 179 782,4 хил. лв. или 3/4 от средствата за дентална 

помощ по Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., като очакваното 

изпълнение надхвърля тези средства с 10 046,9 хил. лв. или с 5,6%. Тъй 

като в НРД е предвидено, че не трябва да надхвърлят повече от 15% и в 

тази връзка очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември 2022 г. 

надхвърля с по-малко от 15 на сто предвидените в Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. средства за здравноосигурителни плащания за дентална 

помощ за деветте месеца, което не дава основание на НЗОК и БЗС да 

извършват корекция в цените на денталните дейности по реда на чл. 121 от 

Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. и Ви 

предлагам да се запазят съответните цени, тъй като няма превишение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм съгласен с предложеното. Нямам 

коментари. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Гласуваме решение в две точки. 

Пред Вас са. Подлагам на гласуване решението на Надзорния съвет по т. 2 
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от дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. Против? Въздържали се? 

Няма. С девет гласа „за“ решението по т. 2 от дневния ред е прието. 

По т. 2 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема за информация текущия анализ на изпълнението на бюджета за 

2022 г. за здравноосигурителните плащания за дентална помощ към 

31.08.2022 г. и очаквано изпълнение към 30.09.2022 г., по реда на чл. 105г и 

чл. 121 от Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 

2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати на Управителния съвет на 

Българския зъболекарски съюз приложения текущ анализ по т. 1. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Точка 3 - Утвърждаване на брой 

на направленията за специализирани медицински дейности и стойността за 

медико-диагностичните дейности на изпълнителите на ПИМП и на СИМП 

за четвърто тримесечие на 2022 г. Проф. Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Пред Вас са представени разчетите. 

Предвид очакваното изпълнение към 30.09.2022 г. и оставащите средства 

по параграфа за здравноосигурителните плащания за СИМП, предлагаме 

утвърждаване на брой на специализирани медицински дейности, 

назначавани от изпълнителите на ПИМП и СИМП за четвърто тримесечие 

на 2022 г. да е равен на предишното тримесечие или 1 850 000 бр. 
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направления за СМД и виждате разпределението - 534 296 броя са за 

изследвания по повод профилактика и диспансерно наблюдение на ЗОЛ, 

определена съобразно регистрите и изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. 

за профилактичните прегледи и диспансеризацията и 1 315 704 броя за 

остри случаи. 

За високоспециализирани медицински дейности, назначавани с 

„Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (Бланка 

МЗ-НЗОК № 3А) са заложени 306 408 броя направления за остри случаи и 

диспансерно наблюдение на ЗОЛ. 

Относно медико-диагностичните дейности предвид очакваното 

изпълнение към 30.09.2022 г. и оставащите средства по параграфа 

предлагам утвърждаване на стойността за медико-диагностичните 

дейности, назначавани от изпълнителите на ПИМП и СИМП малко по-

високо, тъй като имаме възможност и във връзка с профилактичните 

дейности започнаха да се издават повече направления за медико-

диагностичните дейности и предлагаме 58 021 157 лв. разпределени 

съответно - 17 176,9 хил. лв. за изследвания за профилактика и диспансерно 

наблюдение на ЗОЛ; 37 190,9 хил. лв. за остри случаи; 3 000 хил. лв. за 

ЯМР; 143,4 хил. лв. за „Полимеразна верижна реакция за доказване на 

COVID-19“, назначавани от изпълнители на СИМП; 150 хил. лв. за 

„Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца“ и 360 хил. лв. за 

„Компютърна аксиална или спирална томография под обща анестезия при 

деца“. Във връзка с гореизложеното предлагам на Надзорния съвет да 

утвърди предложените брой СМД и стойност на МДД на изпълнителите на 

ПИМП и СИМП по РЗОК за четвърто тримесечие на 2022 г. в рамките на 

планираните по Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. бюджетни средства 

за здравноосигурителни плащания за СИМП и МДД 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги? Ясно. Решението е: 



13 

 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение, броя на 

назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на 

медико-диагностичните дейности от изпълнителите на първична 

извънболнична медицинска помощ и специализирана извънболнична 

медицинска помощ по РЗОК за четвърто тримесечие на 2022 г.“. 

Това е решението. Който е „за“, моля да гласува. Против? Няма. 

Въздържали се? Няма. Решението е прието с девет гласа „за“. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 

- Предложение за общи стойности по РЗОК за разпределение от РЗОК по 

изпълнители на болнична медицинска помощ на стойности за дейностите 

по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. за периода на заплащане м. октомври - м. декември 2022 г. 

Проф. Салчев, имате думата. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз считам, че тази точка до голяма степен е 

обвързана с предишната, която отложихме. Според мен също трябва да я 

отложим и да я гледаме в комплект следващия път. Защото, за да 

разпределим нещо до края на годината, трябва да знаем какво сме 

похарчили за онази дейност, която е дължима. И да я отложим за 4 – 5 

октомври, другата седмица мисля, че няма да е фатално.  
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Фатално ще е по ред причини. 

Защото ние трябва да разпределим стойностите по РЗОК и те трябва да ни 

върнат информация с техните разчети и предложения по лечебни заведения 

според изискванията на правилата и нормативната база. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ще осигурим спокойствие на 

лечебните заведения, ако го направим сега, защото ще останат във висящо 

положение. Тук не знам дали да не изкоментираме вариант за 

освобождаване на резерва, защото сме вече почти октомври. Резервът, ако 

сега не го разпределим по РЗОК, съответно по изпълнители на болнична 

помощ, за какво ще го държим? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако ми дадете думата… Аз вече казах, че ще 

гласувам и ние би трябвало да разпределим тези средства, защото 

болниците трябва да имат бюджети. Висящо е положението, ако не им 

разпределим бюджети и казваме, че го отлагаме за следващия път. Трябва 

да се разпределят бюджетите. Ние, ако има някакъв проблем, аз сега не 

виждам, ние винаги можем да коригираме. Но не можем да ги оставим до 

края на септември без да знаят какви са бюджетите за следващото 

тримесечие. Плюс това има предложение за освобождаване на 6 млн. лв. от 

резерва, което аз ще го подкрепя. Тук не смятам, че трябва да отлагаме 

точката. Това е моето мнение. Ще гласувам „за“. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Аз също съм „за“ по принцип съм за тези 6 

млн. лв., но въпросът е, че ако сега обсъждаме освобождаването на целия 

резерв, може би не е добре, защото ние тук коментирахме и за денталната 

помощ. Все пак те имат това превишение с 10 млн. лв. към септември месец 

и може би ще трябва да се види дали те ще бъдат в рамките на бюджета до 

края на годината, защото може би и за тях ще трябва да се предвиди нещо. 

Ако трябва сега да разпределим примерно само тези 6 млн. лв., а на 

следващо заседание действително да се вземе след анализ и всичко вече да 
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разпределим, целия резерв или ако трябва и да се остави нещо, защото и 

2023 г. идва. В момента готвим бюджета за 2023 г. и там да се види какво е 

положението. Не е необходимо сега да изразходваме всичко. Това би 

помогнало 2023 г. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз подкрепям предложението на 

д-р Златанов за обсъждане, откриване на резерва. Не виждам за кога да се 

отлага този въпрос, тъй като вече сме почти октомври. Знаем всички, че 

бюджетът не би могъл да бъде ползван следващата година. Той ще бъде 

върнат съгласно законовия ред. Тези стойности, които са определени за 

тази година при положение, че не сме наясно как ще функционират 

лечебните заведения, до момента те се намират в режим да им се искат 

прогнозни стойности. Мисля, че трябва да бъдат анализирани и използвани 

в настоящата година. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Аз казвам, че не е задължително целия 

резерв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако ми разрешите да Ви кажа, 

погледнете разпределението, което е в момента, което сме предложили. То 

е свързано и с т. 4, но както и да е. Максималните пари, които се 

освобождават с днешното решение на Надзорния съвет са около 271 млн. 

лв. Отчетените средства на най-силния месец, който е в момента, са 230 

млн. лв. Ние всъщност доразпределяме допълнително средства до края на 

годината по равно на лечебните заведения, които имат право по механизма 

да прехвърлят или да прихващат съответните суми. Ако освободим резерва, 

трябва да кажем за какво го освобождаваме. Ние не можем да освободим 

резерва, защото трябва да бъде освободен. Трябва да се каже – не стигат 

пари тук, не стигат пари там и затова е този резерв. Ако освободим резерва, 

защото трябва да бъде освободен… 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Не е редно. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тогава аз няма как да приема такова 

решение на Надзорния съвет, защото то не отговаря на нормативната 

уредба. Ние предлагаме на базата на нашите изчисления да бъдат 

освободени 6 млн. лв. Имаме обосновка защо са тези 6 млн. лв. от този 

резерв и чак тогава на края на годината може да се реши, ако не достигат 

пари на лечебните заведения, казвам – ако не достигат пари, тогава да бъде 

освободен резервът. Но резервът да се освободи предварително с някаква 

презумпция, че нещо ще се случи, а ние няма да имаме резерв… 

Представете си, че след 1 месец имаме нова ковид вълна… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Съгласни сме, Салчев. Това е повече от ясно. 

Хайде да не изнасяте лекции. Естествено е, че резервът е да се покриват 

някакви нужди. Няма как да го освободим, ако няма. Сега освобождаваме, 

за да направим бюджетите на лечебните заведения и съм съгласен, и 

гласувам „за“. Като наближи края на годината, като имаме анализ на тези 

така наречени „надлимитни“ и ако имаме средства, ще плащаме 

„надлимитна“ дейност. Тогава можем да освобождаваме пари, ако разбира 

се законово можем да платим. Има резон. Сега не мога да разбера какво 

обсъждаме. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По отношение на бюджета 

безспорно. Обсъждаме в момента освобождаване на резерва или част от 

него. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: За мен точката, в която се предлага да 

се освободят 6 млн. лв. е адекватна. Тя е сметната от екипа на касата и 

смятам, че, ако трябва да освободим само 6 млн. лв., а не целия резерв. 

Такова е и законовото условие, че не можем да харчим предварително пари, 

касата е платец, а не е орган, който предвижда нещо в бъдеще, защото може 

да има нужда от плащане, но може и да няма. Аз съм съгласен Надзорът да 

вземе решение да се освободят от резерва само тези 6 млн. лв. 
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МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Аз не виждам ясни мотиви защо 6 млн. 

лв. точно, а не друга сума. Наистина няма мотиви за това, което ни е 

предложено. Наистина не съм убедена това ли трябва да освободим в 

момента от резерва и другото е, че не става ясно как точно, на какъв 

принцип, каква е базата за определяне на новите месечни стойности за 

септември, октомври и ноември. Наистина нямам информация какво 

гласувам в момента. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние в момента определяме стойностите на 

районните каси. Не стойностите, бюджетите, на всяко лечебно заведение. 

Тях ще ги направят районните каси. Ние нямаме право. Ние определяме 

бюджети. От всички думи, които чух, аз също се съмнявам във Вашата 

дейност. Какво значи „съмнявам се как е направено“? Нали има мотиви. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Няма мотиви. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Беломорова, недейте да 

говорите така. Тук това какво е в докладната записка? Защо са тези 6 млн. 

лв. Нямало мотиви… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Самият финансов отдел, четем мотивите и 

на г-жа Аврамова. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Д-р Кокалов, само да Ви кажа, 

това беше един въпрос. Пита се – отговаря се. Това не е обвинение. Всеки 

има право да попита нещо, което не му е ясно. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: На мен не ми се слушат глупости, защото 

това бяха глупости. Нека да минем към гласуване и тогава тя да гласува 

както иска. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз виждам в докладната записка, 

но на мен също не ми става ясно как са определени месечните стойности. 

Нека това да бъде пояснено. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Месечните стойности са определени 

по следния начин. Взимаме най-високата определена от предишния Надзор 

месечна стойност, плюс това, което касите са казали, че се изпълнява в 

повече в определените каси, така че да не засегнем нито едно лечебно 

заведение да му бъдат намалени месечните стойности, които са получили 

по старото разпределение, а на определени каси, където има така 

наречената, защото няма „надлимитна“ дейност, а превишаване на тези 

стойности по каси да бъдат добавени, за да могат да бъдат разпределени. 

Ясно ли е сега? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Не. Това къде го пише този 

механизъм? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако бяхте приели предишната точка, 

щяхме да Ви го обясним.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Ами сега да ни го обясните. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Обяснявам Ви го как е. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Къде го пише? Ние все пак като 

гласуваме носим отговорност. Аз задавам въпрос къде го пише това. Тази 

методика къде е отразена? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма методика. Каква методика 

искате на разпределение на бюджетни средства на базата на Механизма по 

правилата? Каква методика искате? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Трябват ни някакви разумни 

доводи защо точно тези бюджети, а не други. Трябва да имаме обяснение. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Аз смятам, че така или иначе тези две 

точки са свързани, защото стойността, която се разпределя за последните 

три месеца, тя реферира и към тези 43 млн. лв. от предходната точка, така 

че може би трябва да се отложи и тази точка. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Ако позволите, аз се присъединявам към позицията 

на колегата Василев, който предложи тази точка също да бъде отложена, 

защото е ясно, че двете неща са свързани. Другото, което искам да добавя е, 

че ние в момента коментираме резерва, но винаги коментираме в момента 

резерва само с болничната помощ. Знаете, че бюджетът на касата има и 

други пера. За мен е неправилно да се фокусираме само върху една от 

дейностите. Трябва по-скоро да говорим за принципите по какъв начин ние 

искаме, колежката тук беше абсолютно права, че резервът не е сега да се 

разходи, а трябва по-скоро консервативно ние да го обсъждаме как бихме 

го разпределили. Бих гласувал тази точка да бъде отложена и да бъде 

разгледана заедно с бившата вече т. 4. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Аз искам само да поставя един въпрос. Аз 

гласувах „въздържал се“, защото действително т. 4 с т. 5 са свързани. Има и 

нещо друго, което да попитам, защото това касае болниците. Ако отложим, 

защото беше отложена т. 4, сега и т. 5, това ще създаде ли някакво 

напрежение в болниците, защото това също трябва да го гледаме? 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Те няма да имат бюджети, което 

само по себе си създава напрежение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само да обясня, че те имат бюджети 

в момента, които представляват около 83% от това, което ще заработят, 

определени с решение на Надзорния съвет през месец май. И затова Ви 

казах, ако бяхте прочели материала по т. 4, обяснителната записка с 

всичките неща, как е изчислена средномесечната стойност, какви са 

одобрените стойности от еди какво си, какво представляват, какво е по 

месеци и т.н., щяхте да разберете логиката на т. 5. Защото ние имаме 

формирана икономия на цялата страна 105 млн. лв. и имаме формирана 

отрицателна стойност 43 млн. лв. И тези неща, които ги добавяме към това, 

гледаме да запазим стойностите на 100%, които са към м. август и м. 
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септември да бъдат на 100% по-нататък разпределени и така са 

разпределени по РЗОК на лечебните заведения. Там, където имаме изразена 

отрицателна стойност, тъй като лечебните заведения работят нови дейности 

и т.н., да може да им се повиши тази стойност евентуално по техните 

заявки и те да не правят по-нататък „надлимитна“ дейност. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: А отрицателните стойности 

вкарани ли са? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Вкарани са. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Къде ги пише? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В т. 4 какво пише? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Ние гледаме т. 5. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Т. 4 и т. 5 са взаимосвързани. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Колеги, ние не един път сме поставяли 

болниците в напрежение, но мисля, че напрежението до 5-то число не е 

толкова голямо. Напрежението е като сме давали стойности на 29-то число 

за предходния месец. Така че няма толкова да се забавим. Ние ще 

стимулираме разглеждането на т. 4 в комплекс с т. 5 на 4-ти – 5-ти другата 

седмица. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Т. 5, ако я разгледаме другата 

седмица на 5-то число, ще трябва да има още един Надзорен съвет след 

това, когато върнат РЗОК техните предложения, това е минимум седмица, 

седмица и половина, и отиваме в края на октомври. Напрежението ще бъде 

огромно. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Сега в тази ситуация без т. 4 какво правим? 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Ще има много по-голямо напрежение, ако 

утвърдим някакви месечни стойности, без да сме наясно как те ще се 
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отразят... на каква база са определени. По-добре да я отложим. Днес сме 28 

септември, но ясно да се каже, че ги приемаме тези месечни, те са 

определени по този начин. Защото сега лечебните заведения ще ни затрупат 

с жалби и наистина какво ще мотивираме? Определихме ги в Надзор, 

защото имаше толкова пари. Но защо толкова? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Защото бюджетът е така. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: На РЗОК не са разпределени. След това 

по лечебни заведения как ще се разпределят? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нали РЗОК ще ги разпредели. Ние 

не можем да разпределим нищо, което не е дадено на РЗОК. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Няма ли да има един момент, в който да 

се пуснат указания и да се каже какво се прави? 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Прекратяваме дебатите, защото 

станаха безсмислени вече. Затова подлагам на гласуване т. 5 във вида, в 

който е. В режим на гласуване сме. Който е „за“ приемането й, моля да 

гласува. Който е „за“ т. 5, моля да гласува. За – 5. Против? Няма. 

Въздържали се – 4. Решението е прието с пет гласа „за“. 

По т. 4 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Да се освободят средства в размер на 6 000 000 лв. от „Резерв, 

включително за непредвидени и неотложни разходи“, с които да се 

увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ, както следва: 
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в лева

№ по ред Увеличение

1.1. Текущи разходи 6 000 000

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 6 000 000

1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и 

плащания с трансфер от централния бюджет по чл.5
6 000 000

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 6 000 000

№ по ред Намаление

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 6 000 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

2 Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК общи 

стойности за дейностите в болнична медицинска помощ (БМП) за периода 

на заплащане м. октомври – м. декември 2022 г. (дейност м. септември - м. 

ноември 2022 г.)  

3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК да 

предложат разпределение на утвърдените им по т. 2 стойности за 

дейностите в БМП по Приложение 1 и извън Приложение 1 от Правилата, 

за периода на заплащане м. октомври – м. декември 2022 г. (дейност м. 

септември - м. ноември 2022 г.) по изпълнители на БМП, съгласно 

сключените им договори. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Мария Беломорова, Теодор Василев, Боян Бойчев, 

адв. Свилена Димитрова. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Минаваме към т. 5 - 

Утвърждаване на актуализирани Изисквания за диагнози, включени в 

Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква 

експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. Проф. Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние приехме тези изисквания във 

връзка с много възражения и на колегите ендокринолози, и на майки на 
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деца, които ползват сензорите. Те са съгласувани с Българския лекарски 

съюз. Предлагаме облекчен административен ред при издаване на 

протоколите при продължаващо лечение и приложение на сензорите за 

продължително мониториране на нивото на глюкозата, а с това контрола на 

диабета при децата със захарен диабет тип 1. За пациентите под 18-

годишна възраст се отразяват следните промени: в критерий 2 на 

Приложение 1А отпада записът за деца, а в критерий 5 се включват всички 

пациенти до 18 годишна възраст, а в изключващите критерии в точка 1 се 

посочва незадължителния характер на задължителен 6 месечен курс от 

поставяне на диагнозата за деца и бременни. Всъщност това е по желание и 

на пациентските организации, и на Българския лекарски съюз. По този 

начин облекчаваме издаването на протоколите и разширяваме обхвата на 

лицата, които ще получават сензори, без да се нарушава бюджетната рамка. 

Запазва се бюджетната рамка. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, имате ли по точката 

коментари? Ако не, гласуваме решението по т. 5 от дневния ред. Който е 

„за“, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. С девет гласа „за“ се 

приема решението по т. 5 от дневния ред. 

По т. 5 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински 

изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително 

мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в 

извънболничната помощ“. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 



24 

 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Точка 6 - Одобряване от 

Надзорния съвет на НЗОК включването на трима външни експерти в 

състава на експертната комисия по договаряне на стойността на 

медицинските изделия, съгласно Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за 

условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 

30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат. Проф. Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е във връзка с Наредба № 7 по чл. 

30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат. Имаме комисия, която трябва да договаря стойността. 

Съгласно тези разпоредби Надзорният съвет на НЗОК с решение следва да 

одобри трима външни за институцията експерти, които да бъдат включен в 

състава на комисията по договаряне и които да подпомагат дейността на 

комисията. Като от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата са 

предложили в състава на комисията да бъдат включени - Велислава 

Цветкова – главен експерт в отдел „Медицински изделия“, дирекция 

„Надзор на пазара и инспекция“ в Изпълнителна агенция по лекарствата; 

Юлия Неделчева – главен експерт в отдел „Медицински изделия“, 

дирекция „Надзор на пазара и инспекция“ в Изпълнителна агенция по 

лекарствата и Розалина Тодорова – главен експерт в отдел „Медицински 

изделия“, дирекция „Надзор на пазара и инспекция“ в Изпълнителна 

агенция по лекарствата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, въпроси? Преминаваме 

към гласуване на т. 6 от дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. 

Против? Няма. Въздържали се? Няма. С девет гласа „за“ т. 6 от дневния ред 

е приета. 
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По т. 6 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

І. Определя за основни членове на комисията по определяне на стойността, 

до която ще се заплащат медицинските изделия от бюджета на НЗОК за 

2023 г. следните външни за НЗОК експерти: 

1. Велислава Цветкова – главен експерт в отдел „Медицински изделия“, 

дирекция „Надзор на пазара и инспекция“ в Изпълнителна агенция по 

лекарствата; 

2. Юлия Неделчева – главен експерт в отдел „Медицински изделия“, 

дирекция „Надзор на пазара и инспекция“ в Изпълнителна агенция по 

лекарствата; 

3. Розалина Тодорова – главен експерт в отдел „Медицински изделия“, 

дирекция „Надзор на пазара и инспекция“ в Изпълнителна агенция по 

лекарствата. 

ІІ. Възлага на управителя на НЗОК да включи посочените в т. І експерти в 

заповедта за създаване на комисията по определяне на стойността, до която 

ще се заплащат медицинските изделия от бюджета на НЗОК за 2023 г. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Точка 7. Проф. Салчев. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точка 7 е - Обявяване на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подновяване 
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правото на ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със 

Системата за анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата 

на Националната здравноосигурителна каса“. Обществената поръчка е над 

100 хил. лв. Ние предлагаме същата да бъде обявена като открита 

процедура по чл. 73, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки чрез обявяване в Официалния вестник на Европейския съюз. 130 

хил. лв. е прогнозната цена без ДДС. Условието е най-ниска цена. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Едно изказване. Колеги, разгледах тази и 

следващата точка, както знаете това е в моята специалност. За съжаление 

бях в отпуск до понеделник и не съм имал възможност конкретните 

бележки да пиша върху всички документи. Но, като цяло, имам следните 

забележки. За т. 7. Тук отново има смесване доставка на стоки, в 

конкретния случай право на ползване, което е услуга и извършване на 

определен брой услуги допълнителни, които, за съжаление обаче, не са 

точно дефинирани. Там няма нито часове, нито обем на тези услуги и т.н. 

Има известно разминаване пак в част от документите. В един от тях се 

казва, че се иска оторизация от производителя, което е силно ограничаващо 

условие, а в друг документ такова нещо не се изисква. Като цяло Ви 

предлагам, тъй като планираме заседание следващата седмица, до края на 

седмицата аз се ангажирам, че ще нанеса конкретните бележки в 

документите, за да могат тук и колегите от оперативното ръководство, и 

съответно дирекцията да ги прочете, да се запознае, за да може да отговори 

правилно и да ги гласуваме и двете точки вече на следващото заседание, 

което предстои. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Има предложение вече. Ако няма 

друго предложение, ще подложа на гласуване. По отделно или 

едновременно да гласуваме отпадането на т. 7 и т. 8 за идната седмица, 

докато имаме забележките? 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Мотивите са ми същите. Ще задам конкретни 

въпроси, предложение и т.н., за да може съответно колегите от дирекцията 

да се запознаят, за да могат… 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Не е ли по-добре да ги извикаме? Те са 

тук. 

БОЯН БОЙЧЕВ: В диалогов режим не съм сигурен дали можем да 

стигнем или не можем да стигнем… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Против съм отлагането на точките. 

Мотивите не са достатъчни. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Проф. Салчев, това повтаряща се процедура 

ли е? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първата е за лицензи, повтаряща се 

процедура. А втората е за компютрите, тъй като вече имаме назначени 

много нови хора, а имаме и нужда от подмяна на компютрите, и затова 

искаме да си изпълним задълженията по ЗОП. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: В оперативен план отлагането ще 

промени ли по някакъв начин или може да изчакат? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Като обявим поръчката до края на 

годината трябва да се усвоят парите. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: То докато мине поръчката, ако има 

обжалване… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Извинявам се, но дневният ред е приет в 

самото начало на заседанието, д-р Златанов. Сега не може някой да 

предлага отлагане. Ще гласува против, въздържал се. Но не може по 

средата на дневния ред, който е приет, да се прави такова предложение. 

Ако някой има някакви претенции, да гласува против, въздържал се, но не 

може да променя дневния ред, който е гласуван. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате право. Подлагам на 

гласуване т. 7. Който е „за“. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Извинявайте, тогава, като има готовност, нека да 

дойдат да отговарят. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: В такъв случай отменям 

гласуването. Нека да поканим специалистите по т. 7 и т. 8 от дневния ред, 

за да дойдат да отговорят.  

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Трябва да имаме повече доверие на 

оперативното ръководство. Ние тук се явяваме коректори… Всяка точка я 

подлагаме на съмнение – това не ни стига, това не знаем, трето... Ние 

станахме, както каза г-жа Лорер, Управителен съвет. Ние тук се занимаваме 

с текущи оперативни работи. Това е принципен въпрос. 

В залата влиза Гергана Ненчовска. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Ненчовска, г-н Бойчев има 

въпроси. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Пак казвам, че ние този разговор можем да го 

водим и извън заседанието. 

Дадена е почивка в 11.15 часа. 

Заседанието продължава в 11.25 часа. 

БОЯН БОЙЧЕВ: След уточняване с директора на съответната 

дирекция, ние се съгласяваме за определени корекции, които в диалогов 

режим ще се направят. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре. Тогава преминаваме към 

гласуване на т. 7 от дневния ред. Който е „за“ решението по т. 7 от дневния 

ред, моля да гласува. Девет гласа „за“. 

По т. 7 от дневния ред 
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подновяване правото на 

ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със Системата за 

анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“, с прогнозна стойност от 

130 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на 

процедурата по т. 1 и да сключи договор с определения изпълнител за 

подновяване правото на ползване на лицензите и техническата им 

поддръжка за срок от една година. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Точка 8 - Обявяване на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и гаранционна 

поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на 

НЗОК и РЗОК“. Проф. Салчев. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Прогнозната стойност на поръчката е 

233 хил. лв. без ДДС или 280 хил. лв. с ДДС. Като средствата са заложени в 

Инвестиционната програма на Националната здравноосигурителна каса. 

При най-ниска цена тази поръчката е определена. Отворена е за всички 

фирми, които оперират с компютърни конфигурации. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: На г-н Бойчев изказването за т. 7 

вероятно важи и за т. 8. Подлагам на гласуване т. 8 от дневния ред. Който е 

„за“ решението по т. 8 от дневния ред, моля да гласува. Девет гласа „за“. 

Решението по т. 8 е прието с девет гласа „за“. 

По т. 8 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и 

гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за 

нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“, с прогнозна стойност от 233 333,00 лв. 

без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на 

процедурата по т. 1 и да сключи договор с определения изпълнител за срок 

от 38 месеца. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Точка 9 – Разни. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В точка 9 има моя отчет за 

командировката, на която ходих в Република Сърбия. Общата сума за 

командировката, която съм изхарчил, е 205.36 лв. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Обяснете ни какво свършихте. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това, което съм свършил, е написано 

в едни голям доклад, който няма да го разказвам. Участвах в заседание на 

Юго-източната мрежа на СЗО във връзка с акредитацията на лечебните 

заведения и предприемане на план за действие за бъдещ период за 

сътрудничество между различните държави в областта на акредитацията и 

на лицензирането, защото там има две различни постановки. Освен това, 

извън официалната среща, имах среща с генералния директор на сръбската 

каса и й предложих да посети България, за да можем да говорим по обмена, 

който ни предстои в бъдеще по ЕESSI. Те в момента разработват тази 

система, ще се включат евентуално в европейската мрежа за обмен на 

осигурителните плащания. Това беше предметът на срещата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ти къде виждаш реално 

сътрудничество с тях?  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Със сръбската каса? Сръбската каса 

е малко особен тип каса. Тя е държавна. Генералният директор се назначава 

от правителството и имат Управителен съвет от трима човека, които се 

назначават от правителството. Нямат самостоятелен бюджет. Бюджетът им 

се определя от Министерството на здравеопазването. И всъщност те 

зададоха един странен въпрос за мен – имате ли нужда от сътрудничество в 

областта на долекуването и физиотерапията. Казах – ние можем да Ви 

предложим повече услуги, отколкото Вие. Срещата беше преди всичко за 

обмена на осигурителна информация, тъй като имаме сръбски граждани, 

които живеят и се лекуват в България, както и те имат наши граждани. 

Предлага се да уеднаквим начините за разплащане, както се случват с 

чуждите държави. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодарим за информацията. 

Който е съгласен да утвърдим отчета на управителя за извършената 



32 

 

командировка, моля да гласува. Приема се с девет гласа „за“. Против и 

въздържали се – няма. Приема се решението. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Утвърждава отчета на управителя на НЗОК за изразходваните 

средства при командироване в чужбина за месец септември 2022 година. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка от точка Разни. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Втората точка е - Определяне от 

Надзорния съвет на НЗОК на представители за изготвяне и съгласуване 

съвместно с представители на Българския фармацевтичен съюз на акта по 

чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване или това е договорът, 

който сключваме всяка година с Българския фармацевтичен съюз за 

взаимодействието по разплащане, ъпдейти и т.н. Това е горе-долу като 

НРД. Тъй като ние имаме изискване да е акт от този член, то предлагаме от 

наша страна 9 човека, плюс резервните представители, които да участват в 

договарянето с Българския фармацевтичен съюз. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Фактически тези представители 

трябва да изготвят и съгласуват Условия и ред за сключване на 

индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, 

ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на 

медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, 

между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на 
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дребно с лекарствени продукти съвместно с представителите на Българския 

фармацевтичен съюз. Тук предлагаме девет представители на НЗОК. Имате 

ли ги имената? Чудесно. Щом ги имате, няма да коментирам. Гласуваме 

решението по т. 2 от Разни. Който е „за“, моля да гласува. Против? Няма. 

Въздържали се? Няма. Решението се приема с девет гласа „за“. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

І. Определя 9 (девет) представители на НЗОК, които съвместно с 9 (девет) 

представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС), определени от 

управителния съвет на БФС, да изготвят и съгласуват Условия и ред за 

сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени 

продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на 

диетични храни за специални медицински цели, между директора на РЗОК 

и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти, или изменение на действащите, както следва: 

1. Владимир Иванов Афенлиев – директор на дирекция ЛПМИДХПС; 

2. Зоя Крачунова Вълева – директор на дирекция ФСД; 

3. Милена Стефчова Цонева – началник на отдел ДТД в дирекция 

ЛПМИДХПС; 

4. Вирджиния Костадинова Вълкова – началник на отдел ЛП в дирекция 

ЛПМИДХПС; 

5. Кирил Иванов Обрешков – главен юрисконсулт в дирекция 

ЛПМИДХПС; 

6. Ваня Петрова Илиева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 

7. Евгения Иванова Стойчева – главен експерт в дирекция БФП; 

8. Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция ИТСЗОП; 
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9. София Герасимова Георгиева – главен експерт в дирекция КДЗЗО. 

Резервни представители: 

Лъчезара Божидарова Манева – началник на отдел ИОАКЛ в 

дирекция ИТСЗОП; 

Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в дирекция БФП; 

Ася Михайлова Симеонова – главен експерт в дирекция 

ЛПМИДХПС; 

Сашо Митов Ганов – главен експерт в дирекция КДЗЗО; 

Павлинка Игнатова Павлова – главен експерт в дирекция ФСД; 

Ива Димитрова Калугерова – главен експерт в дирекция 

ЛПМИДХПС; 

Диана Христова Колева – главен юрисконсулт в дирекция 

ЛПМИДХПС; 

Насие Сабриева Асипова – старши експерт в дирекция ЛПМИДХПС. 

II. Възлага на управителя на НЗОК да сформира работна група с 

определените по т. 1 представители на НЗОК и определените 9 (девет) 

представители от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, 

която да изготви и съгласува в определения срок Условия и ред с 

изискуемото законово съдържание или изменение на действащите Условия 

и ред. 

ІІІ. Условията и редът по т. ІІ да се обнародват в „Държавен вестник“ от 

управителя на НЗОК. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: С това дневният ред е изчерпан. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Извинявайте, имам само един въпрос в 

т. Разни към проф. Салчев и той е във връзка с едно решение на Надзорния 

съвет от 17 август тази година по отношение на изменението в 

Спецификацията за иглите за инжектиране на инсулин и инсулинови 

писалки, и създаването на новата група – медицинските изделия за 

провеждане на генетични изследвания за онкологични и 

онкохематологични заболявания. Организирана ли е вече тази процедура за 

определяне на стойностите? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще Ви изпратим становището на 

дирекциите. То беше представено на предишното заседание и не се 

различава от тогава. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Аз ще очаквам становището. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: А специално за това, което ме 

питате, за другото медицинско изделие има допълнително становище на 

експерти от България, няколко професора, които са изразили отрицателно 

становище на предложението на фирмата. А специално за игличките ще 

изпратим допълнително становище. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: По-скоро ме интересуват игличките, 

защото това касае нашите пациенти. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще Ви изпратим. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Докъде стигнахме с това? Там 

имахме един дебат за игличките по 1 кутия на нуждаещ се. Ставаше дума за 

4 млн. лв. По една кутия говорихме да подсигурим за всеки, който минава 

на инсулин, а на децата по 2 годишно. Това беше. Което като гледам целия 
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бюджет едва ли по някакъв начин би могло да го срине, напротив това ще е 

… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващия път ще Ви представя 

докладна специално за игличките. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да го направим, защото това е 

реална нужда на хората. Не виждам защо, ако не ни пречи, да вземе такова 

решение и да облекчим хората. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нали взехме решение за 4 млн. лв., 

доколкото си спомням, които ще са в бюджета за следващата година. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: То е взето, но няма развитие. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: То е за догодина. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Но те трябва да влязат в Спецификацията. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: На предишния дебат разбрахме, че по 

няколко пъти се ползват игличките и решихме, че да разрешим 4 млн. лв. за 

тях, защото, доколкото разбрах, те са за бюджета за следващата година. 

Имаме решение. Какво развитие? Какво друго да гласуваме? 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: След това трябва да имаме включване в 

Спецификацията. Аз решението го виждам, че е взето, но трябва да се 

включи в Спецификацията. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Другия път ще коментираме. 

Просто го поставихме като акцент. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще внеса докладна записка по това 

нещо. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: За следващия път ще имаме 

докладна записка за това нещо. Тогава ще коментираме. Сега само като 

тема го повдигаме, за да има докладна другия път. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Предлагам преди да закрием заседанието да 

коментираме евентуално следващото заседание, за да знаем. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: На пети, най-късно шести октомври 

да бъде следващото заседание, за да може да се приемат стойностите на 

болниците. Днес трябва да изпратим Вашето решение за районните каси и 

да получим обратната информация. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Сряда добре ли е? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само да Ви се извиня, тъй като ще 

бъде само разпределението по болници, ще е кратък дневния ред, ще Ви 

изпратя материалите най-късно в понеделник следобед. Няма да спазя 

срока от три дена. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Кратко заседание в сряда. В 10.30 

добре ли е? Значи за сряда в 10.30 се разбираме. Точките понеделник или 

вторник. 

Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам заседанието. 

 

Заседанието приключи в 11.35 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 


