
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

12 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 12 януари 2023 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 13.10 часа. 

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

днешното заседание на Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса. Дневният ред е пред Вас. Няма да го чета. Който 

е съгласен с предварително обявения дневен ред във вида, в който е 

предложен, моля да гласува. Приема се с девет гласа „за“ дневният ред. 
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Утвърждаване на заключителен протокол № РД-13-762 от 08.12.2022 г. и 

на стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група медицински 

изделия, представляваща Приложение № 1 – Раздел А, Раздел Б и Раздел 

В към заключителния протокол. 

2. Предложение за общи стойности по РЗОК за месечни и индикативни 

стойности за дейностите в болнична медицинска помощ, за заплащане 

през месеци февруари и март 2023 г. (дейност м. януари и м. февруари 

2023 г.) и индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните 

медицински услуги за заплащане през месеци март и април 2023 г. 

(дейност м. януари и м. февруари 2023 г.). 

3. Утвърждаване на броя СМД и стойността на МДД на изпълнителите на 

ПИМП и СИМП за първо тримесечие на 2023 г. и свързаното с това 

допълнение на Правилата по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 

г. 

4. Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж, организиране на хотелско 

настаняване и осигуряване на медицински застраховки за нуждите на 

НЗОК“. 

5. 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. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Първа точка от дневния ред е 

Утвърждаване на заключителен протокол № РД-13-762 от 08.12.2022 г. и на 

стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група медицински изделия, 

представляваща Приложение № 1 – Раздел А, Раздел Б и Раздел В към 

заключителния протокол.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с утвърждаването на 

стойностите, които ще се заплащат за медицинските изделия е 

предоставена докладната записка. Има допълнение към докладната записка. 

На основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 7 от 31 март 2021 г., комисията е 

предложила стойностите да влязат в сила от 01.01.2023 г., което е отразено 

в Раздел А, Раздел Б и Раздел В към заключителния протокол, но поради 

факта, че стойностите, до които НЗОК ще заплаща за всяка група 

медицински изделия, не са утвърдени преди 01.01.2023 г. предлагам при 

утвърждаването им същите да влязат в сила от 01.02.2023 г. Стойностите са 

определени на базата, както и миналата година, на базата на решението на 

комисията, като са включени следните нови групи медицински изделия:  

- 1.2.3.2 Сърдечна клапна протеза/Клапи-биологични/Нископрофилна 

готова за употреба, предназначена включително за Valve in Valve 

процедури; 

- 4.2.2.6 Стент/Саморазгъващи се периферни стентове/Иновативен 

периферен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно 

покритие; 

- 4.10.1 Стент/Водачи и микрокатетри/Водачи и микрокатетри за 

инвазивна функционална оценка степента на стенозите; 

- 4.11.1 Стент/Устройство за денервация на ренални артерии/Катетър 

с електроди за радиофреквентна симпатикова денервация на ренални 

артерии при пациенти с резистентна хипертония; 
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- 14.2.2 Транскатетърни клапни протези/Иновативни ТКП за аортна 

позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение -  

саморазгъващи се.  

Включените нови групи са предвидени за заплащане от 2023 г., 

съгласно приет Закон за бюджета на НЗОК за съответната календарна 

година, а именно 2023 г. Към настоящия момент не е приет Закон за 

бюджета на НЗОК за 2023 г., в следствие на което за включените в 

Списъците търговски наименования на медицински изделия в новите групи 

по Спецификация няма налични бюджетни средства за заплащането им. В 

тази връзка, заплащането на новите групи по Спецификация приета с 

решение № РД-НС-04-85/17.08.2022 г. ще започне след приемане на Закон 

за бюджета на НЗОК за 2023 г. 

Във връзка с гореизложеното, моля да утвърдите протокола със 

съответните стойности, определени от комисията. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси, коментари по т. 1 от 

дневния ред? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защо не може да влезе от 1 януари? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не може да антидатираме. И тъй 

като сега трябва да ги публикуваме на интернет страницата, и да започнат 

преговорите не можем да ги антидатираме от 1 януари. Това е 

съображението в докладната записка от дирекцията, която се занимава с 

тези неща. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Един въпрос имам. Числата, които гледаме за 

стойности от 1 февруари, има ли промяна спрямо текущите? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Увеличаване няма. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Т.е. тези единични стойности са същите, както 

миналата година? Разликата е това, което Вие казахте, новите. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Новите, по предложение на 

бордовете, които се занимават с това нещо и които всъщност отговарят и на 

наредбата, че могат да кандидатстват за това. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Повече въпроси нямам. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Друг? Преминаваме към 

гласуване на решението по т. 1. Който е „за“ предложеното решение по т. 1 

от дневния ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С 

девет гласа „за“ се приема решението по т. 1 от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава заключителен протокол № РД-13-762 от 08.12.2022 г. с 

приложение № 1 към него, изготвен от комисия, назначена със заповед № 

РД-18-209/14.09.2022 г., допълнена със заповед № РД-18-252/03.10.2022 г. 

на управителя на НЗОК. 

2. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, стойността, до 

която НЗОК ще заплаща за всяка група/подгрупа/група по технически 

изисквания медицински изделия през 2023 г., посочена в приложение № 1 

към протокол № РД-13-762 от 08.12.2022 г., както следва: 

Раздел А - Стойност, която ще бъде заплащана за всяка група 

медицински изделия в извънболничната помощ (по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква 

„а“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 г.). 

Раздел Б - Стойност, която ще бъде заплащана за всяка група 

медицински изделия на лечебните заведения за болнична помощ (по чл. 25, 

ал. 4, т. 4, буква „б“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 г.). 

Раздел В - Стойност на медицински изделия по групи по технически 

изисквания, която ще бъде заплащана от НЗОК напълно на 
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производителите/търговците на едро с медицински изделия (по чл. 25, ал. 4, 

т. 4, буква „в“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 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: Преминаваме към т. 2 от дневния 

ред - Предложение за общи стойности по РЗОК за месечни и индикативни 

стойности за дейностите в болнична медицинска помощ, за заплащане през 

месеци февруари и март 2023 г. (дейност м. януари и м. февруари 2023 г.) и 

индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги за 

заплащане през месеци март и април 2023 г. (дейност м. януари и м. 

февруари 2023 г.). 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е предложение на РЗОК за 

месечни и индикативни стойности за дейност в болничната медицинска 

помощ за заплащане февруари и март 2023 г. и индикативни стойности за 

медицинските изделия и лекарствените продукти. Както знаете, Надзорният 

съвет утвърждава индикативните стойности по районни каси, след това по 

Правилата се изпращат утвърдените стойности по районни каси, които 

предлагат индивидуалните стойности на лечебните заведения. В случая ние 

предлагаме във връзка с удължителния закон индикативните стойности по 

РЗОК да бъдат еднакви с индикативните стойности от предходния месец 

или близо 279 млн. лв.  

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това само за болничната помощ ли е? 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За болничната помощ по РЗОК. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм съгласен. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз имам въпрос. Всъщност това е 

въпросът на адв. Дамянов към който и аз се присъединявам, дали тези 

стойности така, както сте ни ги предложили, са по предложение от РЗОК? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не могат да излязат. Аз затова го 

обясних в моето въведение, че ние разпределяме индикативните стойности 

по РЗОК, а те ще върнат по лечебни заведения съответните стойности на 

базата на това, което те ще предложат и на следващо заседание Надзорният 

съвет ще утвърди по лечебни заведения стойности поименно. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: В случая говорим за общо по 

РЗОК. В предишни години не правихме ли към тях запитване те да дадат 

стойности? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не. Никога назад във времето не е 

било така съгласно Правилата. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: РЗОК ще ги разпределят по лечебни 

заведения, ще ги върнат и ние тогава се произнасяме. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз също имам едни въпрос. Ние в момента сме в 

ситуация, при която трябва да планираме все пак на тримесечие, не само за 

един месец и въпросът ми е има ли някаква сезонност, която трябва да бъде 

отчетена, когато се планират стойностите не касово, а за изпълнение 

януари, февруари и март. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По принцип има сезонност, но 

знаете, че последните три месеца бяха увеличени стойностите на 

клиничните пътеки и т.н., всички тези неща, които дават възможност на 

болниците в момента да работят с по-високи стойности на клиничните 
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пътеки. А иначе сезонността ние можем да я отчетем след като направим 

отчета на касата, който май месец ще бъде представен на Надзорния съвет. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Зимните месеци хоспитализациите растат 

поради разпространението на редица заболявания. В летните месеци 

хоспитализациите спадат. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По Правилата, ако те надвишат 

определените си стойности, могат да теглят от следващия месец и се 

равняват на тримесечие. Ако останат средства за даден месец, се 

прехвърлят за следващия. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз питах дали за тези три месеца трябва да се 

прави някакъв баланс, ребалансиране. Февруари е къс месец. Ако се 

погледне 2021 г. какво е било… Разбрах. Щом има такава еластичност – 

добре. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси? Няма. 

Преминаваме към гласуване на решението по т. 2 от дневния ред: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

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

и допълнение на Правилата, приети с решение на Надзорния съвет № РД-

НС-04-32 от 21.03.2022 г. и допълнени с решения № РД-НС-04-

44/14.04.2022 г., № РД-НС-04-89/30.08.2022 г. и № РД-НС-04-

134/16.12.2022 г., за прилагането им за дейност м. януари и м. февруари 

2023 г. до влизането в сила на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. 

2. Утвърждава, в приложение 2 към настоящото решение по РЗОК, месечни 

и индикативни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ 

(БМП), за заплащане през месеци февруари и март 2023 г. (дейност м. 

януари и м. февруари 2023 г.) и индикативни стойности за медицински 
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изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказаните медицински услуги за заплащаме през месеци март и април 2023 

г. (дейност м. януари и м. февруари 2023 г.)  

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

предложат по реда на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 

2022 г. разпределение на утвърдените им по т. 2 от настоящото решение 

стойности по изпълнители на БМП, съгласно сключените им договори.“. 

Който е „за“, моля да гласува решението по т. 2 от дневния ред. 

Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Решението по т. 2 от дневния 

ред 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 т. 3 от дневния 

ред - Утвърждаване на броя СМД и стойността на МДД на изпълнителите 

на ПИМП и СИМП за първо тримесечие на 2023 г. и свързаното с това 

допълнение на Правилата по чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първо трябва да приемете промяната 

в Правилата и после да утвърдите стойностите за първото тримесечие. Във 

връзка с това предлагам да се утвърди от Надзорния съвет допълнение към 

„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.“. Предложеният 
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брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността 

на назначаваните медико-диагностични дейности за изпълнителите на 

ПИМП и СИМП за първо тримесечие на 2023 г. е равен на утвърдените за 

четвърто тримесечие на 2022 г., в рамките на утвърдените бюджетни 

средства за здравноосигурителни плащания за СИМП и МДД през 2022 г., 

съгласно приетия годишен план на бюджета на НЗОК за 2022 г., утвърден 

от Надзорния съвет на НЗОК с решение № РД-НС-04-138 от 23.12.2022 г. 

Проектът на допълнение на Правилата включва следното: 

„§ 1. В преходни и заключителни разпоредби се създава § 9 със 

следното съдържание:  

„За първо тримесечие на 2023 г. броят на назначаваните СМД и 

стойност на МДД за всяка РЗОК и към договорите с изпълнителите на 

ПИМП и СИМП се определят по реда на Правилата по чл. 3 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г., съгласно чл. 3 от Закона за прилагане на 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и 

Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.“ 

§ 2. В допълнителни разпоредби § 9 става § 10.  

§ 3. Настоящото допълнение се извършва на основание чл. 3 на 

приетият Закон за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ 

бр.104/30.12.2022 г.) където е заложено, да продължи прилагането на 

разпоредбите на чл.3 от „Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г.“, като се спазват параметрите, 

съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.  
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§ 4. Допълнението влиза в сила от 01.01.2023 г.“ или всъщност от 

тогава утвърждаваме новите стойности за СМД и МДД. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря. Дебати, въпроси по т. 

3 от дневния ред? 

БОЯН БОЙЧЕВ: По отношение на МДД, там където са 

регулативните стандарти, има една таблица за бройките. На стр. 3 там има 

точно едно число за първото тримесечие 58 021 и т.н., което автоматично 

съгласно промените в Правилата става стойност за първото тримесечие на 

2023 г., т.е. четвъртото тримесечие на 2022 г. е равно на първото на 2023 г. 

Моят въпрос е защо тримесечието, първото тримесечие на 2023 г. е повече 

от два пъти по-голямо като бройки спрямо първото тримесечие на 2022 г.? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако си спомняте, прехвърлихме 

пари. С решението на Надзорния съвет 30 млн. лв. бяха разпределени за 

плащания по Методиката, а останалите 20 и няколко милиона бяха 

прехвърлени за тази година, за да бъдат компенсирани тези разлики, които 

се получиха тогава. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Цените са ясни. Това означава ли, че тези 20 млн. 

лв., които са прехвърлени авансово, те ще бъдат допълнително към 

бюджета, който имаме? Да? Аз не виждам тогава от гледна точка на 

изпълнението на броя евентуално повече… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако останат, те ще бъдат 

разпределени за следващото тримесечие, неусвоените. Такова беше и 

решението. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Връщам се. Първото тримесечие на 2022 г. 

виждаме 26 млн., за 2023 г. – 58 млн., което е повече от два пъти 

увеличение плюс отчитайки съответно увеличаване на цените два пъти. 
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Миналата година първото тримесечие бяхме 

в пандемия. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да, бяхме в пандемия и бяха предвидени повече 

пари. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те останаха, ако си спомняте и 

затова ние ги прехвърлихме. Затова сега първото тримесечие ги 

разпределяме по този начин. А съгласно чл. 15 от Правилата по чл. 3 от 

Закона има възможност неусвоените бройки и стойности за СМД и МДД 

през първото тримесечие да бъдат използвани в следващото. Но тъй като 

ние знаем само за първото тримесечие какви са стойности за следващото 

тримесечие, след приемане на Закона, тогава ще бъдат разпределени 

останалите средства. Не можем да оставим колегите, които са в първичната 

и специализирана извънболнична медицинска помощ, без направления. 

БОЯН БОЙЧЕВ: След което ще има преразпределение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Какво предлагате, г-н Бойчев? 

По-високи цени, останали от миналата година, неплатени, очакват се 

повече изследвания. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента са необходими повече 

изследвания във връзка с грипната епидемия, така че… 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По тази точка дебата приключи. 

Преминаваме към гласуване на решението по т. 3 от дневния ред: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение № 1 към настоящото решение, Допълнение на 

Правилата 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 
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на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на 

назначаваните медико-диагностични дейности за 2022 г.  

2. Утвърждава, в приложение № 2 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 за първо тримесечие на 2023 г., по РЗОК.“. 

Това е решението. Който е „за“, моля да гласува. Против има ли 

някой? Няма. Въздържали се? Един. С осем гласа „за“, без против и един 

въздържал се решението по т. 3 от дневния ред е прието. 

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

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

адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 4 от дневния 

ред - Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз на пътници и багаж, организиране на хотелско 

настаняване и осигуряване на медицински застраховки за нуждите на 

НЗОК“. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изтичат сроковете на обявената 

процедура за „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и 

багаж, организиране на хотелско настаняване и осигуряване на медицински 

застраховки за нуждите на НЗОК“ или това са всички необходими неща по 

изпращането за лечение на лица в чужбина. Бяха изпратени документите. 

Имахме допълнение от колегите от НАП. Съобразени са. Изпратени са Ви 

преработените материали и предлагам Надзорният съвет да разреши 
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откриването и провеждането на открита процедура за възлагане на 

обществената поръчка, като възлага на управителя да организира 

провеждането на процедурата и да сключи договор с определения 

изпълнител, с прогнозна стойност до 300 000,00 лв. без ДДС и срок на 

договора – една година. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм съгласен. Нямам въпроси. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: В такъв случай преминаваме към 

решението по т. 4 от дневния ред: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж, организиране на хотелско 

настаняване и осигуряване на медицински застраховки за нуждите на 

НЗОК“. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на 

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

прогнозна стойност до 300 000,00 лв. без ДДС и срок на договора – една 

година.“. 

Това е предложението за решение. Който е „за“, моля да гласува. 

Против има ли някой? Въздържали се? С девет гласа „за“ решението по т. 4 

от дневния ред е прието. 

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. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По т. 5 – Разни има две докладни. 

Едната е във връзка с писмо от Председателя на Надзорния съвет за 

предоставяне на информация относно работата на експертните групи до 

момента осъществените преговори по НРД. Предоставил съм Ви 

информацията, която е изготвена от Председателя на преговарящите от 

страна на Националната здравноосигурителна каса за сведение. След като 

решите какво да се прави с преговорния процес, Вие получихте писмото, 

може да кажете какво може да се направи. Това е за информация. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, запознахте ли се с това, 

което проф. Салчев е изпратил до всички ни по отношение до къде е 

стигнал преговорния процес? Това е хронологично до къде са стигнали 

експертните групи. А всъщност БЛС реагираха на писмото, което 

изпратихме, с предложение да проведем с оглед започване на тези 

преговори на ниво Надзорен съвет на НЗОК и Управителен съвет на БЛС.  

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз смятам, че трябва да приемем 

информацията за сведение. Ако не искат да преговарят, ще направим 

служебно НРД. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И следващата точка е свързана с 

един проблем, който вече втора година тече. Тъй като централизираната 

поръчка за лекарствените продукти, към която ние реферираме 

заплащането на лекарствените продукти, втори път е обжалвана, колегите 

от лекарствената дирекция задвижиха кореспонденция до Министерството 

на здравеопазването и Министерството на финансите, до които сме 

изпратили писмо с искане за предоставяне на становище, указание по 

отношение на стойностите, които НЗОК следва да заплаща на посочени 

лекарствени продукти. Съгласно § 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на 
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централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ двете институции 

могат да дават съвместни указания по прилагането му. От Министерството 

на финансите до момента не е постъпил отговор. А от Министерството на 

здравеопазването отговорът е, че НЗОК е компетентна да вземе становище. 

В тази връзка колегите предлагат, тъй като ние нямаме друга референтна 

стойност, ще заплащаме лекарствените продукти само реферирайки към 

Позитивния лекарствен списък – Приложение 1, 2 и 3, които са на 

Позитивния лекарствен списък. Като последиците от това са, че НЗОК ще 

заплаща за един и същи лекарствен продукт на отделните лечебни 

заведения по различни стойности, в зависимост от това на какви цени са 

договорили същите по реда на Закона за обществените поръчки, както и 

извън този ред, защото има лечебни заведения, които не прилагат Закона за 

обществените поръчки. Възможният финансов риск е разходите на НЗОК за 

лекарствени продукти, прилагани за онколечение и заплащани извън 

стойността на медицинските услуги, да се увеличат, но това в крайна 

сметка няма как да има негативен финансов ефект върху бюджета на НЗОК, 

с оглед прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост 

на бюджета на НЗОК. Увеличените разходи за лекарствените продукти, 

включени в група „В“, ще доведат до увеличаване на директните плащания 

при прилагане на механизма от притежателите на разрешение за употреба 

или техните упълномощени представители, като резултатът ще постигне 

целта на закона, а именно – възстановяване на НЗОК на надвишените 

бюджетни средства за лекарствени продукти. С оглед на посоченото Ви 

информирам за гореизложения казус с оглед функциите на Надзорния съвет 

на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за здравното осигуряване и 

предстоящото изготвяне на проект на бюджет на НЗОК за 2023 г. Това е 

също за сведение, когато изготвяме бюджета да се знае, че ще има и такива 

рискове и че всъщност липсата на това споразумение ще наложи да 
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реферираме към Позитивния лекарствен списък. Просто съм задължен да 

уведомя Надзорния съвет за това нещо. Аз друго по дневния ред нямам. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Тук във връзка с получена покана за участие в 

извънредно заседание на Комисията по здравеопазване днес от 16.15 часа и 

е посочен в един от мотивите по точката, по която трябва да участваме, 

цитирам, ако не се лъжа, от позицията на Българския лекарски съюз – 

системно неизпълнение от страна на управителя на касата на своите 

задължения. Аз мисля, че ще бъде удачно Надзорният съвет ад хок все пак 

да изрази своята позиция от наблюденията си върху работата на управителя 

така, че ние ясно да заявим какво мислим и какви са нашите наблюдения. 

Затова Ви предлагам да гласуваме точка в дух, че Надзорният съвет не е 

установил системни неизпълнения на управителя на здравната каса. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично съм съгласен, защото Надзорният 

съвет винаги взима решения, след като има внесени от управителя 

документи, защото по принцип управителят сам по себе си не може да 

произвежда никакви действия. Ние по закон, по Закона за здравното 

осигуряване изпълняваме бюджет, който е гласуван от Народното 

събрание, а не някакви други желания. Аз мисля да подкрепя едно такова 

решение, защото Надзорният съвет не е констатирал системно 

неизпълнение на решения на Надзорния съвет от страна на управителя. Аз 

лично ще подкрепя едно такова решение и ще го гласувам. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: И аз подкрепям едно такова решение, защото 

мисля, че по никакъв начин управителят не затормозява работата на 

Надзорния съвет и дейността на НЗОК, особено по отношение на 

комуникацията с лекарския съюз. Напротив, неговата позиция е отстояване 

на интересите на НЗОК и осигурените лица може би е довело до такова 

превратно тълкуване от страна на лекарския съюз, които може би считат, че 
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някои от техните интереси са засегнати. Това не кореспондира с основата - 

управителят е назначен и Надзорът взима решения. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз не съм изследвала каква е била 

тази комуникация. Не мога да взема отношение по нея. А и ние самите не 

сме изследвали нито един от тези въпроси. По-скоро, ако някой ни пита, 

можем да го изследваме този въпрос.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Искам само да повторя това, което предложих да 

бъде като решение. Абстрахираме се от комуникацията с лекарския съюз и 

т.н., само заявяваме, че Надзорът не е установил неизпълнение на 

задълженията на управителя на касата. За мен, отчитайки това, че поканата 

за извънредното заседание на Комисията по здравеопазването беше 

изпратена вчера след 17.30 часа, аз няма да мога да участвам, защото имам 

други ангажименти. Но, ние все пак да вземем една позиция, която в 

подходящ момент да бъде предоставена на Комисията.  

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Ние сме колективен орган. Ние трябва да 

имаме колективно решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Може би мнение и становище. 

Иначе гласуване, като точка, не виждам смисъл. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз държа все пак да вземем някакво решение 

официално, с което можем да упълномощим д-р Златанов на днешното 

заседание на Комисията да заяви позицията на присъстващите членове на 

Надзорния съвет днес, че няма такова нещо. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: В днешното заседание можем да вземем 

такова решение. Надзорният съвет не е констатирал неизпълнение на 

решения от страна на управителя. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпросът е дали становище или 

решение. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз само за сведение искам да кажа, 

че също в 17.30 получих вчера покана за днес, където има само 

определение на точката, без да получа материалите, по които ще ме 

изслушват. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз това щях да питам .. Явно няма 

материали. Г-н Бойчев, ти можеш да пуснеш индивидуално своето мнение, 

ако нямаме друг вариант. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние като Надзорен съвет не сме 

констатирали, че има неизпълнение на решения на Надзорния съвет на 

НЗОК от страна на управителя. Тази позиция да се изпрати на Комисията. 

Да се каже, че становището на Надзорния съвет е такова. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Коректно е да се вземе отношение. Поставени 

сме в ситуация, в която трябва да действаме ад хок, защото всичко е в 

последния момент, нямаме материали, но ние да изразим едно становище 

по нашите констатации от съвместната работа. Би следвало, поне аз лично 

чувствам такова задължение, да подкрепим управителя в този момент. Ако 

има хора, които не са съгласни, тогава, ако нямаме мнозинство, не става 

въпрос за лична позиция, но имаме така или иначе случайно стекло се 

обстоятелство, че имаме заседание непосредствено преди това изслушване, 

би следвало да вземем отношение. Иначе се правим, че не знаем за това 

решение, че ни предстои. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз не мисля, че се правим, че не 

знаем, щом го и обсъждаме. Но аз лично казвам, че от правна гледна точка, 

като не знам какви са обвиненията срещу проф. Салчев, да кажем, че ние не 

констатираме… Аз не разбирам защо ще Ви изслушват заради лекарския 

съюз. Аз това не мога да го разбера. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Има ли някой от Вас 

материалите, които те са внесли в здравна комисия? 
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АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз нямам нищо. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Четем темата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Като ги нямаме, не можем по тях 

да коментираме. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Системно неизпълнение на 

задълженията на управителя. Това е темата. Дали е вкарано или не, Вие 

казвате дали има или няма системно неизпълнение и нарушение на еди 

какво си. Единственият орган по Закона за здравното осигуряване, който 

взима отношение по този въпрос е Надзорният съвет. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние няма как да следим цялата работа на 

управителя. Ние взимаме решения и можем да вземем отношение само дали 

ги е изпълнил или не. Ние констатираме, че няма неизпълнение на 

решенията на Надзорния съвет. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Становището е общо. Ние нито твърдим, че 

няма нито едно нарушение или неизпълнение, за да има изследване и да 

гарантираме, че всичко е изпълнено, друго е да се твърди, че е системно. 

Това значи, че решенията през няколко заседания не се изпълняват. Ние не 

сме констатирали такова нещо без да сме го изследвали.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Колеги, аз предлагам да прекратим дискусията. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз ще се въздържа, защото не съм 

запозната… 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Ти си формално права, но може ли да 

изслушваш някого без материали от правна гледна точка? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз мисля, че проф. Салчев ги има 

и просто ние сме в невидение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямам. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По-добре да е като становище, да 

не го подлагам на гласуване.  

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако трябва, аз ще се подпиша с името си под 

такова становище, но да не излезе, че не сме взели отношение по въпроса. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Да се изпрати становището до 

Комисията по здравеопазването. Също да запишем, че нямаме данни. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз мисля, че вече имаме изразено становище. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, поради изчерпване на 

дневния ред закривам днешното заседание на Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса. 

 

Заседанието приключи в 14.00 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 
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Д. Беличева 


