
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

14 АПРИЛ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 14 април 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: Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел 

Василева - Тодорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. 

Свилена Димитрова, адв. Христина Николова. 

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

подуправител на НЗОК. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Румен Спецов 

 

Заседанието започна в 15.40 часа. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Откривам днешното заседание на Надзорния 

съвет. Дневният ред Ви е изпратен. Който е съгласен с така предложения 

дневен ред, моля да гласува. Приема се. 
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение за месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2022 г. 

във връзка с обнародвания в „Държавен вестник“ бр. 18 от 04.03.2022 г. 

Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. в сила от 01.01.2022 г. 

2. Проект на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от 

НЗОК на изпълнители на болнична медицинска помощ за работа при 

неблагоприятни условия след отмяна на извънредната епидемична 

обстановка. 

3. Разни. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван 

Кокалов, Теодор Василев, адв. Свилена Димитрова, адв. Христина 

Николова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Боян Бойчев по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Първата точка от дневния ред е Предложение за 

месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2022 г. във връзка с 

обнародвания в „Държавен вестник“ бр. 18 от 04.03.2022 г. Закон за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. в сила от 01.01.2022 г. Тази точка няколко 

пъти беше внасяна за обсъждане. Там имаше разяснения от дирекция 

„Бюджет и финансови параметри“ и го разпределихме по-адекватно най-

вече за болнична помощ поради това, че първите три месеца са по-ниски 

стойностите, защото не сме подписали анекс към НРД за медицинските 

дейности и това се отразява и на месечното разпределение. Вече са 

предвидени от май нататък по-високо месечно разпределение. 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: И сме махнали доплащанията 

за първите три месеца, защото това, което говорихме вчера, че по-скоро по-

голямото увеличение ще влезе от май. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Увеличените цени влизат от май, да го кажа по-

просто. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И това е обяснено и в докладната 

записка като мотив. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В тази връзка, тъй като няколко пъти вече 

дискутираме тази точка, ако няма други дискусии, предлагам да приемем 

месечното разпределение. Който е „за“ приемането на месечното 

разпределение по бюджета на НЗОК по месеците за 2022 г., моля да 

гласува. Приема се. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, месечно разпределение 

на бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на 

средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., 

съгласно настоящото решение. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван 

Кокалов, Теодор Василев, адв. Свилена Димитрова, адв. Христина 

Николова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Боян Бойчев по време на гласуването е извън залата. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Преминаваме към т. 2 - Проект на Методика за 

определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на 

болнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия след 

отмяна на извънредната епидемична обстановка. Това е само за 

изпълнители на болнична медицинска помощ. След отмяната на 

извънредната епидемична обстановка по силата на чл. 15а Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 

последиците, до 3 месеца можем да определяме подобна методика заедно с 

договорния партньор – Българския лекарски съюз за работа при 

неблагоприятни условия. Методиката, както сте видели, в понеделник я 

имахте, но я отложихме, за да имате повече време да се запознаете с нея. Тя 

е само за неблагоприятни условия за изпълнителите на болнична 

медицинска помощ. Като тук виждате принципа до 85% от 

средномесечната стойност получават. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само да потвърдим, че 

базисната не се променя. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тя остава същата, каквато беше 

миналата година. Като се запази изискването да има 50% изпълнение, както 

е по методиката. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: И тук имаме т. 7, само да уточним, тъй като с 

трансфери от държавния бюджет през Министерството на здравеопазването 

имаме средства все още за работа на първа линия за един или два месеца. 

Но, тук предлагаме за м. април, тъй като не сме подписали анекса към 

Националния рамков договор към април. Също така знаете, че от 1 април 

отпаднаха 600 лв. по чл. 5, отпаднаха и тези за работа на първа линия. 

Затова предлагаме за април, имаме тази възможност, пак чрез този 

трансфер от Министерството на здравеопазването, да се заплати на 
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персонала: на лекар – в брутен размер на 800 лв.; на магистър-фармацевти, 

които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина - в брутен размер на 800 лв.; 

на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти в брутен размер 550 лв., на помощник-фармацевти, които 

работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина – в брутен размер на 550 лв.; на санитар, 

сключил трудов договор с изпълнител на болнична медицинска помощ – в 

брутен размер на 120 лв. Като мисля, че това е основателно. И днес 

доколкото видях в медиите има напрежение, готовност за протести. 

И тук в т. 8 има нещо, което трябва да се коригира, че не е в рамките 

на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с т. 7 думата „може“ да 

падне и да остане „се осигуряват чрез трансфер“. И т. 8 да придобие вида 

„Изплатените средства по реда на тази методика на изпълнители на 

болнична помощ се разпределят в рамките на утвърдените параметри на 

ЗБНЗОК за 2022 г. за здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ и трансферите от Министерството на 

здравеопазването“. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: И вече приложението е същото, което досега се е 

прилагало. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Има един праг от брутна работна заплата 5000 лв. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това не е ново. Старо е като текст. 

БОЯН БОЙЧЕВ: В тази брутна работна заплата какво се включва? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Основното възнаграждение 

плюс всички доплащания. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Това е взето като модел от разпоредбата на чл. 5 

от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Затова казвам, че това съществува. Щом е 

бруто, значи всичко. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Това е за конкретния месец. 

Предлагам да гласуваме проекта на Методиката. Който е „за“ 

предложената Методика с предложенията за корекции от проф. Салчев, 

моля да гласува. Приема се. 

По т. 2 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от 

НЗОК на изпълнители на болнична медицинска помощ за работа при 

неблагоприятни условия след отмяна на извънредната епидемична 

обстановка. 

2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с 

Председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз 

Методиката по т. 1. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван 

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

Христина Николова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В т. Разни имаме за обсъждане на стойности за 

изпълнителите на болнична медицинска помощ по РЗОК. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако сега се приемат стойностите по 

РЗОК, ние ще им ги изпратим днес с указание. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: И следващата седмица да ги гледаме. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Доц. Пандов, предлагам да утвърдим 

стойностите по РЗОК за дейностите по приложение 1 в общ размер на 

13 356 459 лв. и за дейностите извън приложение 1 в общ размер на 202 

530 674 лв., и да разпоредим на директорите на РЗОК до понеделник да 

дадат разпределените стойности по изпълнители на болнична медицинска 

помощ. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Те, за да го направят, ние трябва да приемем 

изменението в Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК, защото 

това им е основанието те да ги изчислят по този начин. 

Предлагам да приемем първо изменението и допълнението в 

Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., която е 

специално за м. април 2022 г., а именно: 

„§ 4а. За дейност април 2022 г. Надзорният съвет на НЗОК утвърждава 

по РЗОК за изпълнителите на БМП  индикативни стойности за дейностите 

по чл. 5, ал. 1, т. 1 и месечни стойности за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 2, 

равни на утвърдените с решение № РД-НС-04-33 от 22.03.2022 г., завишени 

със 7 %.“. 

Това е, което имаме като концепция. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Взехте ли предвид 

„надлимитната“ формирана за изминалите месеци с оглед на писмата за 

март? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Разбрахме се, че това ще бъде 

уравнено след подписването на анекса към НРД. Ако вдигнем със 7% на 

всичките, миналия път бяха около 4%, даже по-малко от 4%. Сега ги 
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вдигаме със 7%. На края на месеца ще приемем по месеци разпределението 

на лечебните заведения. На базата на механизма от Правилата те ще могат 

да си го прехвърлят. В момента на базата на бюджетното ни планиране това 

е, което можем да разпределим само за този месец. Сега ще им напишем, че 

да направят разпределението съгласно утвърдените стойности и 

действащите правила, и могат да прехвърлят неусвоените средства към 

момента. 

Затова сега предлагам да приемете стойностите по РЗОК, за да може 

РЗОК да направят разпределението по лечебните заведения и да им 

изпратим едно уточнение за неусвоените средства. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това, което ще се разпредели сега по РЗОК 

взето ли е предвид промяната в дейностите в определени РЗОК? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ако имат анализ на новите 

дейности това трябва да се добави. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Трябва да ги обосноват. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Може ли да ни информирате 

комисията кога ще работи, за да можем и ние да се включим. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Когато получим стойностите 

от РЗОК. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако кажете, че днес се гласува това 

разпределение, в понеделник касите трябва да върнат предложенията и във 

вторник комисията може да заседава. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Как се е стигнало до тези стойности? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 7% е увеличението на бюджета за 

болнична помощ за годината. Затова стъпваме на тази база. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Увеличението със 7% на годишна база и понеже в 

момента се планира бюджета април, ние им казваме да увеличат със 7%. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защото предишните месеца не им е 

увеличен и са работили на 1/12. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Стойностите, които ще утвърдим на РЗОК за 

изпълнителите на болнична медицинска помощ индикативни стойности за 

дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и месечни стойности за дейностите по чл. 5, 

ал. 1, т. 2 са равни на утвърдените с решение № РД-НС-04-33 от 22.03.2022 

г., завишени със 7 %. Който е „за“, моля да гласува. Приема се единодушно. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, Правила за изменение и 

допълнение на „Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 

2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

за 2022 г.“, приети с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-32 от 

21.03.2022 г. (Правилата). 

2. Утвърждава общи стойности на РЗОК за м. май 2022 г. за дейностите в 

болничната медицинска помощ (БМП), в приложения към настоящото 

решение. 

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, съгласно изменението в Правилата по т. 1 за месец на 

заплащане май 2022 г. по изпълнители на БМП, съгласно сключените им 

договори. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван 

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

Христина Николова. 
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ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам да утвърдите 

индикативните стойности за медицинските изделия и за лекарствените 

продукти, които се заплащат извън стойността на оказаните медицински 

услуги. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Мога ли да разбера как работи 

това нещо? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За медицинските изделия е на базата 

на какво са отчели предишните няколко месеца, това е и за лекарствата в 

онкологията. Аз Ви предлагам да утвърдим за медицинските изделия и за 

лекарствата, защото това са индикативни стойности. Ако те ги надвишат, те 

се заплащат и се актуализират в следващ месец стойностите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е съгласен да приемем индикативните 

стойности за медицинските изделия и лекарствените продукти, моля да 

гласува. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз се въздържам. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава индикативни стойности за медицински изделия и 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните 

медицински услуги, за заплащане през м. май 2022 г. (дейност м. март 2022 

г.), по РЗОК и по изпълнители на БМП, в приложения към настоящото 

решение. 

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

уведомят изпълнителите на БМП за утвърдените по т. 1 индикативни 
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стойности и да предприемат необходимите действия за изпълнение на 

настоящото решение. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, 

Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Христина Николова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Естел Василева - Тодорова. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да Ви кажа за писмото от Българския 

зъболекарски съюз. Ние миналия път бяхме убедени, че ще подписваме 

днес, но въпреки предварителния разговор, че увеличението с 30% е 

свързано с текст, който залагаме в проекта на Договора за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 

2020 – 2022 г. Текстът е същият за автоматична корекция на цените при 

надвишаване, само че при тях е заложено от м. юли, тъй като те и в 

момента имат надвишение на стойностите. Устно те този текст го приеха, 

когато ние имахме среща с тях и после, когато изпратихме официално 

същия проект, те се обадиха и казаха, че не приемат този текст за 

автоматична корекция на цените и искат да продължи този текст, който 

действа в момента в Националния рамков договор за денталните дейности. 

Само че този, който в момента действа е различен. Там има една 

стъпаловидна система и изисква анекс, а не автоматично, както тук го 

залагаме. Това, което се уточнихме другата седмица да направим среща и 

да се разберем как да направим такъв механизъм за устойчивост на 

бюджета на НЗОК, който да гарантира бюджета на фонда, а от друга страна 

те да получат желаното увеличение с 30%. Това беше единствената 

причина те да не подпишат анекса към Националния рамков договор за 

денталните дейности. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само бих искала да възложим 

на управителя да изпрати писмо до РЗОК с искане те да предоставят анализ 
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за всяко лечебно заведение, изпълнител но болнична медицинска помощ в 

съответния регион, който да включва информация за нови дейности по 

клинични пътеки, амбулаторни процедури, клинични процедури по чл. 37а 

и чл. 37б от Закона за лечебните заведения, както и за такива дейности, 

които са отпаднали от индивидуалните договори на лечебните заведения за 

2022 г. Като за новите дейности трябва да се приложат критериите по чл. 

34а от Закона за лечебните заведения. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, но ако не могат да се приложат 

критериите по чл. 34а от Закона за лечебните заведения, може би новите 

дейности за съответното лечебно заведение да се определят като 

съотношение на потребностите за съответната област според Националната 

здравна карта и средно претеглено разпределение между всички 

изпълнители на болнична медицинска помощ според броя на определените 

легла по специалности и нива на компетентност. Това ще ни помогне при 

определянето на годишните и месечни стойности до края на годината. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е съгласен да се изпрати такова писмо до 

РЗОК, моля да гласува. Предложението се приема. 

Колеги, ако нямате други въпроси, закривам днешното заседание на 

Надзорния съвет. Благодаря Ви за участието. 

 

Заседанието приключи в 16.40 часа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

ВАСИЛ ПАНДОВ 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 


