
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

28 МАРТ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 28 март 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: Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел 

Василева - Тодорова, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена 

Димитрова. 

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

подуправител на НЗОК. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Румен Спецов, д-р 

Иван Кокалов, адв. Христина Николова. 

 

Заседанието започна в 14.10 часа. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Уважаеми членове на Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса, откривам днешното заседание, за 

което сте получили покана и материали. Като днес бяха изпратени за т. 

Разни допълнителни материали относно предложение за допълнение на 
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Правилата за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите 

на болнична медицинска помощ за допълнителни трудови възнаграждения 

на персонала за срока на обявена извънредна епидемична обстановка 

поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от 

Закона за здравето. В докладна записка е посочено ясно защо се налага това 

допълнение, тъй като с влизането в сила от 1 януари на Закона за бюджета 

на НЗОК за 2022 г., макар че е обнародван на 4 март, е предвидено 

заплащане и на магистър фармацевтите, които работят в аптеки на лечебни 

заведения, както и на помощник-фармацевти, съответно Правилата трябва 

да бъдат допълнени, че за месеците януари и февруари се дължи това 

допълнително възнаграждение за магистър фармацевтите и помощник-

фармацевтите, които работят в аптеки на болнични лечебни заведения. 

Това е единият материал в т. Разни.  

Другият материал в т. Разни е предложението за месечни и 

индикативни стойности за здравноосигурителни плащания на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ за месец на дейност март 

2022 г. и за медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги за месец на 

дейност февруари 2022 г. Получихте и отчета на комисията, която разгледа 

в петък получените в четвъртък до края на деня предложения от Районните 

здравноосигурителни каси. И тук в т. Разни ще утвърдим и състава на 

комисия, тъй като се оказа, че на предишното заседание сме посочили 

поименно състава на комисията, но не сме гласували съставът на 

комисията. 

Това са двете точки в т. Разни. 

Ако имате някакви възражения по дневния ред, моля да посочите. 

В момента присъстват 6 члена на Надзорния съвет. Имаме 

необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art61_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art61_Al1&Type=201/
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АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Не трябва ли да имаме в т. Разни 

по Наредба 49 това, което говорихме да ни се подготви като становище. 

Проф. Салчев каза, че ще го разгледат юристите относно корекция на 

алгоритмите с оглед промяната в Наредба 49. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Какво по Наредба 49? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Наредба 49 промени изисквания 

към броя на медицинските специалисти. Имаме едно писмо, с което сме 

сезирани от лечебни заведения. Няма ли да го разглеждаме в т. Разни? Това 

беше въпросът. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Възможно е да го разгледаме в т. Разни. 

Някакви възражения по дневния ред? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само по възможност към 15.40 

да приключим. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е съгласен с така предложения дневен ред, 

моля да гласува. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална 

помощ и на медико-диагностични дейности за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за 

изпълнители на извънболнична медицинска помощ на дентална помощ и 

на медико-диагностични дейности. 

2. Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална 

помощ и на медико-диагностични дейности за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за 

изпълнители на болнична медицинска помощ. 
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3. Приемане на правила по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. – 

„Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и 

за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична 

първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на 

броя на назначаваните специализирани медицински дейности (СМД) и 

стойността на назначаваните медико-диагностични дейности (МДД) за 

2022 г.“ и утвърждаване по РЗОК на броя на назначаваните 

специализирани медицински дейности и стойността на медико-

диагностичните дейности от изпълнителите на първична извънболнична 

медицинска помощ и специализирана извънболнична медицинска помощ 

за второ тримесечие на 2022 г. 

4. Утвърждаване на коригирани стойности на разходите по чл. 5 от Закона 

за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

5. 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. 

6. Определяне на условни бюджети за основна група лекарствени продукти 

за всяко тримесечие на 2022 г. за прилагане на Механизъм, гарантиращ 

предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за 

лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на 

НЗОК, приет с Решение № РД-НС-04-27/18.03.2022 г. 

7. Разни. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Преминаваме към т. 1 от дневния ред, която е 

Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална 

помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни 

условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за изпълнители на 

извънболнична медицинска помощ на дентална помощ и на медико-

диагностични дейности. Т.е., първата точка е за НУР за извънболничната 

медицинска помощ, дентална помощ и медико-диагностичните дейности. 

Някакви коментари по тази точка? Става дума за м. февруари 2022 г. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само в протокола да 

отбележим, че към момента в извънболничната помощ продължаваме да 

имаме тенденция, тъй като денталната помощ има голяма част. 60% от 

общият разход за извънболнична помощ отива за дентална помощ. И е 

хубаво това нещо да е добре известно за всички хора. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз днес изпратих един имейл, който държа да 

влезе в протокола. Моля не ни разказвайте числа от таблиците. Искам 

обяснение, а не преразказване. Виждаме нещата, че има увеличение или че 

са 5 млн. лв. Искаме да знаем защо го има това увеличение. Аз сега почти 

съм готова да се въздържа от гласуването по тази точка, защото нямам 

обяснение защо продължава да се увеличава помощта за денталните 

дейности. Може ли някой да ми отговори на този въпрос? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защото Методиката е написана така, 

че при определена заболеваемост и отчетена независимо колко дейност, ние 

трябва да доплатим до 85% от базовата стойност. Тя не е променена от 2020 

г. базовата стойност. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Т.е., ние продължаваме да плащаме на една 

много висока базова стойност и зъболекарите продължават да не работят. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: По-скоро да кажем така, че базовата стойност е 

нещо, което те са изработили към някакъв момент, но спрямо тогава те са 

спрели да работят.  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И сега за дейност февруари продължават да не 

работят и да има още 1 млн. лв. увеличение спрямо предния месец. Аз 

изрично го казвам за протокола, следващия път, когато получа такива 

записки към таблици, ще гласувам „против“ докато нямам обяснение защо. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние не можем да го дадем 

обяснението. Ако някой може да даде обяснение защо денталистите не 

работят… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не, но обяснението може да е – отчетената 

дейност е толкова. Отчетената дейност спрямо предходния месец е с 20% и 

с 50% по-малко от 2020 г.  

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Като анализи винаги е 

тенденция спрямо минала година за същия период и от началото на 

годината до сега. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ние имаме 20% увеличение за този месец и 

вътре няма обяснение защо. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Имаме ли някакви екстремни 

случаи, тъй като е лесно, когато гледаме болници, ние гледаме под лупа, а 

другите… Да, ясно е, че за зъболекарите ще е по-голяма таблицата. Но би 

било добре да видим анализ на всички тези изпълнители на извънболнична 

помощ каква им е базата, какви са им отчетените дейности. Ще ги вадим по 

същия формат от системата за всички изпълнители, тъй като ще ни е 

интересно да видим каква е ситуацията. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Доколкото сега се очаква да се спре 

извънредното положение и тази методика в някакъв момент ще стане 
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неприложима, но ако тази методика продължи да се прилага, има ли 

възможност да отпадне това условие за заболеваемост или според Вас няма 

смисъл? Това е въпрос към Надзора. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Моето становище е, че методиката 

изобщо трябва да се отмени от 1 април. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Но тя действа до три месеца. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Промяната в методиката също ли трябва да се 

договаря със съсловните организации? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. Ако си спомняте, Вие я 

договорихте в Министерството на финансите последния вариант на 

методиката. От тогава не е пипана. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Правилото до 50% да си 

изработил без значение каква е заболеваемостта, поне за месеците април, 

май и юни да отпадне. Предвид, че и омикрон не води до голяма 

хоспитализация, по-ниска е от преди. И тук моето предложение е поне за 

месеците април, май и юни този праг, който е на 50% или 60% ефективно 

да не зависи… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Този праг е задържащ. Ако не си 

направил 50%, ако си направил под 50%, да не ти се плаща по методиката. 

Ако то отпадне и слезе заболеваемостта под 250 000, те пак ще си… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Трябва да остане 50% независимо от 

заболеваемостта. Ние също сме на мнение, че тази методика трябва да 

отпадне вече. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Предвид, че ние в момента 

имаме преход, за болнична помощ специално трябва да остане, тъй като все 

още някои болници са пълни и лекуват хора. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не съм убеден. Днес идват данните, 

утре ще ги публикуваме. От два месеца болниците са освободени от 

забраната за прием и т.н. Но има болници, които продължават да използват 

НУР. Просто не са си трансформирали дейността в нормалните граници. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: А това за леглата, кога трябва 

да се върнат в нормалните си граници? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те вече трябва да се върнат на 1 

април… Тук има едно неразбиране. Намалиха част от леглата за ковид. А 

иначе останалата им структура се връща към 1 януари 2020 г.., която да 

отговаря за колкото легла си сключил договор, толкова пациенти да 

приемаш. Аз винаги съм бил за това нещо, след като те нямат никакви 

задържащи механизми в момента, отменяме епидемичната обстановка и 

продължаваме да поддържаме… И ще Ви кажа, болница Х, която има 50 

легла, ще обяви, че има 2 ковидни легла, това не зависи от нас, те ще 

отчетат 20 пациента и ние ще плащаме НУР. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: А към 1 април ще имаме ново 

разпределение на леглата за ковид? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямаме ново разпределение на 

леглата за ковид. Разпределението на леглата за ковид не зависи от касата. 

Ще видим използваемостта на определени легла, а разпределението зависи 

от Районните здравни инспекции, министерството, как те определят. Те 

казват в кой регион колко легла къде да бъдат. Затова говорихме с доц. 

Пандов, че е хубаво да се направят критерии, а не всяка болница да може да 

открива такива легла, а да отговаря на определени стандарти – да има 

инфекционист, да има еди какво си… А не при голямата вълна, където 

казахме, че всички могат да открият. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Правна дирекция да изготви становище до три 

месеца след нейната отмяна. Ако може едно становище.  
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз предлагам, мисля, че ние сме длъжни да 

инициираме пред двете съсловни организации текст за прекратяване на 

методиките и подкрепям становището на проф. Салчев. Това нещо не 

трябва да бъде скрито само в нашите взаимоотношения между страните. 

Тук трябва да въвлечем във формата и общественото мнение. Трябва да 

излезе касата с изпреварваща информация по медиите, за да може да стане 

на обществото ясно, че в една успокоена обстановка някои продължават да 

искат, защото те ще искат. За мен текстът до три месеца е въпрос на 

договорка между страните. Ако няма договорка между страните, те ще 

действат три месеца, но не повече. И тъй като се съмнявам, че те ще бъдат 

съгласни да отстъпят от първия месец и дори на 1 април, трябва да 

направим една подготовка медийна, защото касата винаги в медийно 

отношение куца значително, изоставаме и отиваме на позицията на боксова 

круша и да се обясняваме, след като някой излезе с някакви тези и след 

това ние се явяваме в ролята на лошите, и сме в една губеща позиция. За 

мен абсолютно категорично, длъжни сме да инициираме това искане за 

премахване на методиката или в най-лошия случай договаряне на някакъв 

къс период за нейното все още действие, но с медийна подготовка. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Епидемичната обстановка… Тъй 

като се отменя Законът за извънредното положение, казвам го образно, и 

епидемичната обстановка, която е свързана с ковид, обаче, ако се обяви 

епидемична обстановка за грип, ще продължават ли тези неща? Защото там 

пише за заразно заболяване, а не пише за ковид. Предишното беше за 

ковид. Моята идея е да се спре тази методика, защото всеки може да 

използва след това - ще обявим грип, след това птичи грип и т.н. Така е 

предвидено в новия закон. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз предлагам Надзорният съвет да има 

санкция по този въпрос, да вземем някакво решение и да излезем със 
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самоинициатива. Не можем да си крием главата в пясъка и да 

продължаваме да плащаме тези баснословни суми, да стимулираме 

съсловията да не работят и болниците да не работят в нормални условия. 

Никой не пречи на никого да работи нормално вече. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И аз това казвам от много време. Единственото 

ми притеснение е, че тези големите болници, които отнесоха тежестта на 

ковида, дали те са успели да си наваксат леглата и да си влязат в 

нормалните дейности. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние за легла не говорим. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да си наваксат нормалните дейности. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да си наваксат никога. Не 

могат да достигнат определената си стойност. Някои от тях си достигнаха. 

Някои са над определените си стойности. Но имаме и такива, които са под 

определените им стойности. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Има ли някаква статистика кои са болниците с 

най-много ковид? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Най-много с ковид беше 

белодробната. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз Ви предлагам да действаме на базата на 

някакъв принцип. Ако търсим изключенията, ще ги намерим изключенията, 

за да обосновем продължаването на методиката. Те така наплашиха 

народонаселението, че те стойностите няма да си ги стигнат доста дълго 

време. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Така или иначе ние сме още на методиката за 

сумите за извънболнична помощ. Аз предлагам в т. Разни да разгледаме 

това, което г-н Василев предлага. Да вървим по дневния ред, за да 

приключим. 
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Проектът на решение е: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК, 

стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, 

специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична 

дейност и дентална помощ, за заплащане през месец март 2022 г., за работа 

при неблагоприятни условия през месец февруари 2022 г., т. 6.1., т. 8.1. и т. 

9.1. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК 

на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-

диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на 

обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г.“. 

Който е „за“, моля да гласува.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз предлагам в продължение на тази точка г-н 

Василев да формулира предложение, което също да подложим на 

гласуване. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз го разбрах, че то не е свързано с това, което 

гласуваме в момента. В момента гласуваме да приложим методиката. 

Говорим за м. февруари и нямаме основанието да кажем, че не прилагаме 

методиката. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз единствено заради липсата на обяснения. 

Плащаме с 25% повече от миналия месец и нямаме обяснение защо. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Ако точката не се приеме, остава с тези 

допълнения за следващия път. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Сега ще го гласувам, но искам обяснения за 

следващия път. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, аз обяснения не мога да 

дам. Мога да Ви дам кой какво е отчел. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да, искам анализ на кой му е паднала дейността 

спрямо миналия месец. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По изпълнители го искате или по 

региони? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: По региони. Една справка, 

както е за болниците – миналата година по месеци, тази година, миналата 

година и след това анализ по същия начин.  

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е „за“ утвърждаването на стойности за 

работа при неблагоприятни условия за изпълнителите на извънболнична 

медицинска и дентална помощ, и за медико-диагностични дейности… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз Ви предлагам гласуването да го 

разделите на две. Ще Ви кажа защо. Методиките вече са две. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Няма нужда. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е „за“, моля да гласува.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Гласувам „за“ с това уточнение, което каза г-н 

Василев. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В т. Разни ще изразим принципната си позиция, 

че сме „за“ отпадането за заплащането по методиката след 1 април. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: При условието да ни се даде анализ кой си е 

намалил дейността с 25% спрямо миналия месец. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: На кои най-много им е спаднала? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да, спрямо миналия месец. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За последните шест месеца какво са 

получили за дейност и отстрани колко от тях са наказани за фалшиви 

данни. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ще го направим публично. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: При наши проверки се установява, 

че отчитат неверни данни и ние ги наказваме за това. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК, 

стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, 

специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична 

дейност и дентална помощ, за заплащане през месец март 2022 г., за работа 

при неблагоприятни условия през месец февруари 2022 г., т. 6.1., т. 8.1. и т. 

9.1. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК 

на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-

диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на 

обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предлагам да преминем към точка втора - 

Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите, 

заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална 

помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни 

условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за изпълнители на 
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болнична медицинска помощ. Това е аналогът за болнична медицинска 

помощ. Общата сума за НУР е 7 621 438 лв. Имате приложена докладната 

записка, съответно предложеното разпределение според отчетените 

дейности. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да направим тук този 

коментар, който преди малко засегнахме, кои болници достигат. Има една 

болница, която е отчела най-много пациенти с ковид, но не си достига 

определените месечни стойности. Друга болница е успяла да си достигне 

месечните стойности. Друга болница е много далеч от това да си достигне 

месечните стойности.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Общинските болници в София, 

които нямат ковид в момента, вижте колко имат НУР и петте. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Най-голямата стойност за НУР 

има една голяма болница. Въпросът ми е, че топ три болници, които 

изнесоха ковид потока, не могат да си възвърнат дейностите и поради тази 

причина аз не съм съгласна да спрем НУР до 85% от месец април. Трябва 

да дадем някакъв шанс от два – три месеца, за да могат да си възвърнат 

дейността. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За три болници, които не могат да си 

достигнат.. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Те са най-големите. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Сортирали сме, направили сме извадка кои 

болници са имали най-много пациенти като брой случаи за цялата 2021 г. 

На първо място, което е лечебното заведение не си е достигнало 

определените стойности. Топ 6 болници, които са поели най-много ковид… 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Които получиха 25 млн. лв. 

миналата година помощ от държавата в началото на годината само заради 

ковид. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние в момента прехвърляме 

някакви числа, но това едва ли е в контекста на ковид. Първо да се върна на 

темата дали се отказват пациенти, държавните болници нямат право да 

отказват пациенти, докато частните могат да отказват пациенти. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Никой няма право да отказва 

спешни пациенти. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Въпросът е, ако имаме три големи болници, 

които са поели ковид вълната, които не са си наваксали дейността, а са в 

топ 5 болници, които са поемали най-много ковид пациенти. И въпросът 

сега е дали да им дадем 1 месец… 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ако преди две години ти си си 

затворил дейността, за да лекуваш ковид пациенти и при теб ходят най-

тежките случаи, и ако си лекувал по 20 дни хора за 1400 лв. и в момента 

очакваме те за един месец да се върнат на старите си стойности, при което 

успоредно ние виждаме как много частни болници не са си спрели приема. 

Независимо дали са спешни или планови и си увеличаваш в пъти дейността 

при еднакви други условия означава, че има някакъв дисбаланс. Ние по 

този начин ще го увеличим още повече. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Не е хубаво да говорим по този 

начин генерализирано, защото има страшно много причини едното да се 

случва и другото да не се случва, защото за много хора вече е изгодно да си 

получат НУР и да си направят спестявания. И това, което според мен проф. 

Салчев се опита да каже е именно то. От тук нататък кое е добре за 

системата, защото е факт, че имаме 25 млн. лв. разпределени между само 16 

лечебни заведения. Всички други имат ковид, но тези пари отидоха при тях. 
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Не ги обследваме в момента, но е един пример за това, че те са били 

поощрявани навремето. Пари ей така дадени за нищо. Аз ще Ви извадя 

решението и сумите кой колко е получил. Така че, може би тук принципно 

трябва да се реши. 37 млн. лв. вече бяха разпределени между всички 

болници по определени принципни. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да гласуваме стойностите, както по първа точка. 

Ние тук разсъждаваме относно тези, които са имали най-голямата тежест, 

нали имаше едно мое предложение за методиката преди две заседания, 

което не се прие, защото не е ясно дали имаме някакви свободни средства. 

Така че, аз мисля, че тази тема … Това е свързано с методиката, и ако 

методиката повече няма да се прилага, то и това мое предложение е 

неприложимо и те ще останат така, както е било. 

Решението по т. 2 от дневния ред е: 

„1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по 

изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за работа 

при неблагоприятни условия през месец февруари 2022 г., за заплащане 

през месец март 2022 г., съгласно реда на т. 7.1. от „Методика за 

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

медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични 

дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена 

епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г. 

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

утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да бъдат заплатени 

в рамките на утвърдените месечни и индикативни стойности за м. март 

2022 г. с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-6 от 

27.01.2022 г. и да се отразят в приложение 2 към сключените 

индивидуални договори на изпълнителите на БМП.“.  

Който е „за“, моля да гласува. Приема се с шест гласа „за“. 
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По т. 2 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по 

изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за работа 

при неблагоприятни условия през месец февруари 2022 г., за заплащане 

през месец март 2022 г., съгласно реда на т. 7.1. от „Методика за 

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

медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични 

дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена 

епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г. 

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

утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да бъдат заплатени 

в рамките на утвърдените месечни и индикативни стойности за м. март 

2022 г. с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-6 от 

27.01.2022 г. и да се отразят в приложение 2 към сключените индивидуални 

договори на изпълнителите на БМП. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Трета точка - Приемане на правила по чл. 3 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. – „Правила за условията и реда за 

утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към 

договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на 

извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на 

назначаваните специализирани медицински дейности (СМД) и стойността 
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на назначаваните медико-диагностични дейности (МДД) за 2022 г.“ и 

утвърждаване по РЗОК на броя на назначаваните специализирани 

медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности от 

изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ и 

специализирана извънболнична медицинска помощ за второ тримесечие на 

2022 г. Някакви коментари по тази точка? Това са регулативните стандарти. 

Доколкото разбирам самите правила нямат разлика с действащите до сега. 

Миналата година променяни ли са? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не. Миналата година бяха равни 

първите три тримесечия. Последното тримесечие вдигнахме регулативните 

стандарти, за да се разпределят неусвоените средства. Г-жа Лорер беше 

отправила едно искане. Ние изпратихме информацията. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Може ли да разкажете?  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това, което искахте – по тримесечия 

2020 г. и 2021 г. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: В т. 2.1. имаме предложени брой СМД за второ 

тримесечие е с 16.7% по-малко от първото тримесечие. Защо така? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защото първото тримесечие бяха 

равни на последното тримесечие на миналата година. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз не мога да гласувам 

предложението за второто тримесечие, защото там има стойности, които ме 

притесняват. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Направени са според обемите и 

цените от миналата година, защото не знаем какви обеми и цени ще 

договорим. Те винаги могат да бъдат коригирани. Миналата година обемът, 

който е реално отчетен по видове дейности, това е базата. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Сега предлагате на база миналата година. 
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Да, на базата на отчетените миналата 

година. По закон сме задължени да определим параметри за второто 

тримесечие. Тези правила могат да се променят. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Този тип обяснения да ги имаме в докладната 

записка към нас. Може ли да запишем изрично, че това е на база реално 

отчетените за миналата година? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То горе е написано – „Предложеният 

броят на СМД за второ тримесечие на 2022 г. и равен на утвърдения брой 

СМД за второ тримесечие на 2021 г. Това е на стр. 3. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Говорим за СИМП или за 

ПИМП? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В тази връзка предлагаме броят на 

СМД за второто тримесечие на 2022 г. назначавани от изпълнителите на 

ПИМП и СИМП да бъде еди колко си направления, равни на утвърдения 

брой СМД за второто тримесечие на 2021 г. Това е на стр. 2 и от там 

нататък се развива логиката на стр. 3. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Не става ясно. Предвид висока 

заболяемост и предвиждания ръст на средствата.. Може ли конкретно? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това, което е написано е следното – същият брой 

като второ тримесечие на миналата година, но спрямо първото тримесечие 

на тази е 16% по-малко.  

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: От 1 април те трябва да имат 

утвърдени стойности. Можем да кажем за един месец да ползват от първо 

тримесечие 1/3. Така сме го правили, когато няма бюджет, няма Надзор и 

няма решение. 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: А първо тримесечие на тази 

година колко увеличение има спрямо първо тримесечие на миналата 

година? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Първото тримесечие и като четвърто 

за миналата година. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ние искаме да покажем, че те могат да раздават 

повече направления. Нека за сега кажем 1/3 от първото тримесечие.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: После ще се компенсира, ако има 

нужда. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За следващия месец 1/3 от 

предходното тримесечие. Четвъртото тримесечие миналата година 

вдигнахме всички стойности, защото ни оставаха пари. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Въпросът е сега това първото тримесечие дали 

има завишение спрямо миналата година? Защото ние искаме да има 

завишение. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Искаме от сега да им дадем 

повече, за да могат те да работят. И аз бих се съгласила в момента да 

направим някакво средно от миналата година. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Посланието е – ние увеличаваме ПИМП и 

СИМП. Това ни е политическото послание и искам да го видя в числа. И 

мисля, че тук всички сме съгласни с това. Не можем да говорим едно и да 

правим друго. Аз съм против това. Разбирам, че сте абсолютно прави от 

Вашата гледна точка да сте консервативни, аз, като политик, на мен ми е 

важно това, което го говоря, да го върша. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Сега РЗОК ще ги изчисляват на 

старите цени и старите обеми. 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Въпросът е, че обемът трябва 

да се вдигне с 25%, защото имаме бюджет. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това, което Вие отчитате за първо тримесечие 

на тази година и за последно тримесечие на миналата година е абсолютно 

едно и също число, и да го направим 1/3 от това. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Да им определим за един месец. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Разпределението на обемите да бъдат като 

утвърдените обеми за първо тримесечие. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За следващото тримесечие трябва да 

бъдат равни на първото тримесечие и тогава вече да се преизчислят. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Нека сега да приемем само за 

април. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Да работят на 1/3 от определените за 

първо тримесечие. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Значи приемаме правилата и предлагаме 

стойностите за април да бъдат 1/3 от определените за първо тримесечие. 

Чета Ви предложението за решение: 

„1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение, Правила за 

условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко 

тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и 

на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на 

назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на 

назначаваните медико-диагностични дейности за 2022 г. 

2. За м. април 2022 г. приема броя на назначаваните специализирани 

медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности от 

изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ и 

специализирана извънболнична медицинска помощ да е равен на 1/3 от 
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утвърдените за първо тримесечие на 2022 г. брой на назначаваните 

специализирани медицински дейности и стойност на медико-

диагностичните дейности от изпълнителите на първична извънболнична 

медицинска помощ и специализирана извънболнична медицинска помощ.“. 

Който е „за“, моля да гласува.  

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Преминаваме към т. 4 от дневния ред - 

Утвърждаване на коригирани стойности на разходите по чл. 5 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. Тези средства ги разпределяме по изпълнители 

на болнична медицинска помощ на база на предоставените справки за 

персонал. Има конкретно за всяко лечебно заведение колко лекари, 

магистър фармацевти, специалисти по здравни грижи и съответно това е 

сумата разпределена по лечебни заведения. Някакви коментари? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Като свърши извънредната 

обстановка, ние преставаме да плащаме. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Сега ще платим малко повече заради 

помощник-фармацевтите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз предлагам да го гласуваме. Предложението за 

решение е: 

„1. Утвърждава годишни общи стойности на разходите по РЗОК и по 

изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределени по месеци за 

периода януари - април 2022 г., в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 

1.1.3.7.2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 
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2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директорите на РЗОК за 

утвърдените по т. 1 стойности, съгласно чл. 5 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г.“. 

Който е „за“, моля да гласува. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Следващата точка 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. Тук имаме информация за текущия отчет и 

предложено месечно разпределение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е провизорно. По разпоредбата на 

закона ние трябва да даваме всеки месец какво е изпълнението на бюджета. 

Като дадем изпълнението на бюджета и на базата на това се прави така 

нареченото провизорно месечно разпределение, за да се ориентира 

Надзорният съвет. Може да се приеме само отчетът, без това 

разпределение. Аз бих предложил само отчетът към 28 февруари 2022 г. да 

се приеме, а разпределението, след като се приемат цени и обеми, тогава да 

се направи разпределението до края на годината по РЗОК и по видовете 

плащания, и по месеци. Не е задължително да приемате втората част. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Тук прави впечатление, че има 

дейности във връзка с лечение на лица до 18 годишна възраст по чл.82, 

ал.1а, 3 и 6 от ЗЗ и на лица над 18 годишна възраст по чл.82, ал.1а и 6 от ЗЗ 

е 60%. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Това са трансфер от МЗ. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние ги заверяваме в Министерството 

на здравеопазването, те ни правят трансфер и след като мине през 

комисията, извършваме съответното плащане. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А за неосигурените? Там защо е такава сумата? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защото за неосигурените родилки, 

ние пускаме заявка към Министерството на здравеопазването и те ги 

покриват. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: За лекарствените продукти за онкологичните 

последните два месеца спада. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Там ние плащаме с два месеца назад. 

Нито в аптеките, нито в болнична помощ са еднакви всеки месец 

стойностите, защото зависи кога е падежът на скъпото лечение. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Провизорно равномерно разпределено, а после… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: То това е заради механизма, за да се влезе в 

бюджета. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е провизорно разпределение. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Може ли да помолим ето тази 

табличка да я получим с данни от 2019 до сега, за да можем да се 

ориентираме. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То нищо няма да Ви покаже. Към 

март месец за първото тримесечие сме на 24.92 изпълнение на бюджета 

глобално. Като при здравноосигурителните плащания сме на около 25.1. 

Разходната част към момента е точно ¼. Не сме стигнали нагоре. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Ние сме на ¼ точно на старите цени? Тези 89 

млн. лв., които са посочени като излишък в отчета? 
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Това е заради чуждата сметка. Там 

имаме наши пари, които са сложени в чужда сметка, за да плащаме по 

съдебните дела за „надлимитната“ дейност за 2016 и 2017 г. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Искам миналата година бюджета, да видим 

комулативно от март миналата година. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам да се срещнете с колегите 

от бюджета и да им кажете Вашето искане за получаване на анализ. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: На този етап не приемаме месечното 

разпределение. Приемаме за информация само отчета за текущото 

изпълнение. Който е „за“, моля да гласува. Приема се с шест гласа „за“. 

По т. 5 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Приема за информация текущото изпълнение към 28.02.2022 г. на 

бюджета на НЗОК за 2022 г. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващата точка да обясня, тъй 

като се прие механизма и методиката за лекарствата, но тъй като се изисква 

изрично решение … 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Вътре е заложена същата сума. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Но се изисква изрично решение на 

Надзорния съвет, за да могат да се изпратят. Отделно решение, че се 

утвърждават. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: По т. 6 от дневния ред подлагам на гласуване 

следното решение 

„1. Определя условни бюджети на всяка една основна група лекарствени 

продукти, определена в ЗБНЗОК за 2022 г. по тримесечия, както следва: 

(в лева) 

Основна 

група 

лекарствени 

продукти 

(ЛП) 

Годишен 

бюджет за 

прилагане на 

Механизъм, 

гарантиращ 

предвидимост 

и устойчивост 

на бюджета 

на НЗОК за 

2022 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

първо 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

второ 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

трето 

тримесечие 

на 2022 г. 

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

четвърто 

тримесечие 

на 2022 г.  

Средства за 

ЛП основна 

група А 

519 789 800 126 000 000 131 263 267 131 263 267 131 263 266 

Средства за 

ЛП основна 

група Б 

302 100 000 76 704 185 75 131 938 75 131 938 75 131 939 

Средства за 

ЛП основна 

група В 

632 583 600 145 500 000 162 361 200 162 361 200 162 361 200 

2. Приетите по т. 1 бюджети по основни групи лекарствени продукти се 

използват за прилагане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствени продукти, 

заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, приет с Решение на 

Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-27/18.03.2022 г.“. 

Който е „за“, моля да гласува. Приема се. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Отиваме към т. Разни. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първо са правилата за работата на 

комисията, които ги представи д-р Пенкова заедно с г-жа Василева. Това е 

за тази комисия, която да предложи стойностите по чл. 7. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Сега сме в т. Разни. Едно по едно и после ще 

стигнем и до правилата. Правилата са изпратени на всички. Ние сме ги 

гледали тези правила. Те съответстват на това, което говорихме. Кратки и 

ясни са. Комисията вече предварително ги тества. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: При осъществяване на 

дейността си комисията няма право да се намесва в оперативната дейност 

на РЗОК. В петък какво се случи. Дойдохме, аз видях, че има разминаване и 

пожелах да се обадим на всяка една каса да обяснят от къде идва 

разминаването и ако не могат да ни обяснят, да си коригират стойностите. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Така е в решението за Правилата, 

които са на сайта на касата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Намеса на оперативната дейност е примерно 

някой да им се обади и да им каже – трябва да ги изчислите така и така. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Въпросът е това, че съм се 

обадила на касата и съм им казала, че имат грешка и да обяснят. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Това не е намеса. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Намеса е, ако се обадим, че на еди 

кой си стойността да не е толкова, а толкова. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ние искаме отговорността да си остане в РЗОК.  

ВАСИЛ ПАНДОВ: В такъв случай, който е „за“ приемане на 

правилата за работата на комисията по чл. 7, ал. 5 от Правилата по чл. 4, 

моля да гласува. 
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ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев. 

ПРОТИВ – адв. Свилена Димитрова. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Искам само да кажа, тъй като 

някои членове са против комисията. За момента в петък за мен имаше 

смисъл от тази комисия, защото това, което видяхме е, че разминаването на 

касите се дължи на неразбиране. Те не са разбрали, че е касово декември 

2020 г. – ноември 2021 г., а са сметнали, че е дейност, т.е. средно за 2021 г. 

Комисията да изясни тези проблеми за мен беше добре. Смятам, че това е 

работа, която трябва да се върши от оперативния екип на касата. За мен 

това е един пример, който в момента даваме за начина, по който би 

трябвало да се случват нещата. И от тук нататък, може би още няколко 

месеца ще го правим и след което аз вярвам, че касата има достатъчно 

компетенции. За мен е притеснително, че първоначалното предложение на 

комисията беше да се наложи административно наказание за хората, които 

бяха дали различни стойности. После го махнахме, разбрахме се, че касите 

като си отстранят нередностите така, както е необходимо. Тази 

комуникация с касите трябва да е на ежедневна база, а не в телефонен 

разговор да се обяснят различните девиации и не е нужно на Надзора ние 

да се питаме въпроси, които е много просто да бъдат изяснени. Аз проблем 

да се обаждам на всяка каса нямам, но в същото време смятам, че вие 

можете да го правите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Веднага ще Ви кажа, че няма да се 

обаждам нито аз, нито някой от Централно управление да им каже да си 

променят стойностите. Като видя, че има девиации и стойностите не са 

правилно изчислени веднага им връщам писмото с резолюция за проверка. 
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Не си позволявам поради ред причини с директор на каса да разговарям по 

телефона и затова официално им се изпращат. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз разбирам, че първо трябва да има 

комуникация и че, ако има нещо, то трябва да е писмено. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз предлагам тази комисия да поработи още 

някой друг месец. Надявам се, че по този начин ще дисциплинираме касите. 

След което този ангажимент за верификация на внесените материали да 

бъде в ръцете на оперативното ръководство. Ние искаме гаранции, че 

разпределенията, които се внасят за утвърждаване са верни и по правилата, 

а това трябва да го прави оперативното ръководство.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз продължавам да настоявам да 

продължим с тази комисия поради същата причина, за да свикнат касите, 

но след това наистина ще поддържаме с тях друг тип кореспонденция. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз само две неща във връзка с 

правилата и комисията като цяло. Не знам дали имаше предложение, 

очевидно аз съм против, но да участват членове на Надзора в комисията не 

го виждам в тези правила, като проект. Не съм убедена в легитимността на 

тази комисия от гледна точка на това на какво основание тя се създава, 

имаме ли право да създаваме такава комисия и такива правила. Затова 

мотивирам своето гласуване против днес. Разбира се, ще работя по начина, 

по който Надзорът решава. Считам, че това е работа на оперативното 

ръководство и контрол от страна на Надзора. Освен това не знам как това 

заседание ще се води предвид това, че не е гласуван съставът на комисията 

и доц. Пандов, Вие трябва да кажете. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Първо приехме правилата и всеки член на 

Надзора може да присъства на заседанията на комисията. Тя има само 

помощна функция. Тъй като и аз останах с впечатление, че гласувахме във 

вторник състава, но явно не сме го гласували. Подлагам на гласуване 
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съставът, както е представен в протокола от предишното заседание. Който е 

„за“ приемане на предложения състав на комисията, моля да гласува. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Специално по тази точка аз бях написал един 

допълнителен имейл, където поисках при желание за членове на Надзорния 

съвет, те също да участват в заседанията на комисията. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Уточнихме, че членове на Надзора могат да 

присъстват на работата на тази комисия. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Чудесно. В такъв случай гласувам „за“ състава на 

комисията. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев. 

ПРОТИВ – адв. Свилена Димитрова. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: За следващият Надзор бих искала да включим 

темата за контрол на болниците. Аз ще дам писмено своето предложение. 

Това го има вече като решение, че ще го гледаме на Надзор. Едното ми 

предложение е за контрола, а другото е за правилата за избор на директор 

на РЗОК. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, ако сте съгласни, тъй 

като Надзорният съвет утвърждава правилата за избор на директор на 

РЗОК, да Ви изпратя правилата и да кажете какво да се промени. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз предлагам в състава на комисията да влизат 

лица извън състава на касата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те няколко пъти са променяни 

правилата. Трябва да решите какви да са правилата. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Преминаваме нататък. Утвърждаване на месечни 

и индикативни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ и 

индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, за 

заплащане през 2022 г. (дейност месеци февруари и март 2022 г.), по РЗОК 

и по изпълнители на БМП. Някакви коментари тук? Който е „за“ 

предложените стойности, моля да гласува. Приема се. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава месечни и индикативни стойности за дейностите в болнична 

медицинска помощ (БМП) и индикативни стойности за медицински 

изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказаните медицински услуги, за заплащане през 2022 г. (дейност месеци 

февруари и 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 

утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се отразят в 

Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите 

на БМП, съгласно т. 1 от настоящото решение. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Стигнахме до правилата, които трябва да 

допълним, по чл. 5 разпределението. Имаме едно предложение да ги 

допълним с един нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби – 

„За прилагане на настоящите Правила и изплащане на допълнителни 
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трудови възнаграждения за месец януари и месец февруари 2022 г. за 

магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в съответствие с 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗБНЗОК 2022 г., изпълнителите на болнична медицинска 

помощ, на които са заплатени средства за тези месеци по реда на чл. 5 от 

ЗБНЗОК за 2021 г., съгласно чл. 3 от Закона за прилагане на разпоредби на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., подават 

допълнителни документи по раздел II, т. 3, придружени с издадено дебитно 

известие към фактурата за съответния месец“.  

Тъй като законът влезе в сила от 1 януари 2022 г. и се добавиха 

магистър фармацевтите в онкологичните центрове, както и помощник – 

фармацевтите и тук от ръководството на НЗОК има предложение да 

допълним тези правила, тъй като това следва от закона. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За да можем да извършим 

плащането. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е „за“ да допълним правилата, моля да 

гласува. Приема се с шест гласа „за“. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Приема Правила за допълнение на „Правила за условията и реда за 

заплащане на средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ 

за допълнителни трудови възнаграждения на персонала за срока на обявена 

извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на 

заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“, приети с решение № 

РД-НС-04-31/18.03.2022 г. 

apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art61_Al1&Type=201/
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ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: И сега в т. Разни трябваше становище относно 

Наредба 49. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Промяната на Наредба 49, тъй 

като имаме писмо от лечебно заведение, което визираше за промяна на 

алгоритмите с оглед на самата промяна на Наредба 49. Проф. Салчев изказа 

становище, че касата не е длъжна да се съобрази с Наредба 49 решихме, че 

ще изискаме становище от юристите, за да можем да подготвим след това 

отговор до лечебното заведение. Между другото и други субекти сезират и 

ни пращат писма по този въпрос от началото на годината. Може би нямаме 

време за всички тези писма, но може би трябва да измислим някакъв ред, 

по който да ги разглеждаме. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Ние получаваме справка за получените писма до 

Надзора, която се изпраща всеки месец. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Чакам становище от нашите юристи. 

Но, аз по принцип съм против намаляване на изискванията, които са в 

алгоритмите на клиничните пътеки. Аз съм против този въпрос изобщо да 

се обсъжда, когато говорим за качество на лечение.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Ние не можем да не го обсъждаме, 

защото е в Наредба 49. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Наредба 49 в момента се намира в 

съда. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Но не е спряно изпълнението. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямаме императивно задължение. 

Аз пак питам другите стандарти, които не съществуват, как ще ги 

изпълняваме? Те са заложени в алгоритмите при нас, за да осигурим 

качество. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Смятам, че в тази посока трябва да 

се работи. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Като искате да го разгледаме този 

въпрос, искам ясно да кажете на Надзорния съвет какво предлагате. Много 

често при нас се изпращат писмата – кажете становището на касата. Ето, аз 

Ви казвам какво е становището на касата. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Миналия път решихме, тъй като 

има и правен въпрос, юристите на касата ще изготвят анализ на този правен 

въпрос и ще ни го дадат на Надзора да го гледаме. Това беше решението. 

Следващият път да го гледаме. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз искам Вашето становище, преди 

да получите отговора.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: За мен, тъй като има нормативен 

акт… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не ни задължава. Има минимални 

изисквания. Никъде не се казва, че са максимални. Искам Вашето 

становище. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Отговарят на минималните. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, и няма да имаме качество на 

лечението. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Проф. Салчев, то няма знак за 

равенство между това. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Колеги, поради напредване на времето 

предлагам да прекратим дебатите. Благодаря Ви за участието. Закривам 

заседанието. 

 

Заседанието приключи в 15.40 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 
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Д. Беличева 


