
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

03 ЮНИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 03 юни 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, Румен Спецов, д-р Иван Кокалов, 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: адв. Христина 

Николова 

 

Заседанието започна в 09.40 часа. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Добър ден, колеги. Откривам днешното 

извънредно заседание на Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса, за което сте уведомени с изпратените покани. 

Имаме кворум от 7 души. Започваме работа. Надявам се, че заседанието 
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няма да продължи дълго, тъй като имаме една точка в дневния ред и т. 

Разни. Единствената точка, която е в дневния ред изрична, е приемане на 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Който е съгласен с така 

предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се единодушно. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.. 

2. Разни. 

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

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

Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Проектът, както знаете, е изработен в 

изпълнение на чл. 13, ал. 1 от Закона за публичните финанси, за постигане 

на съгласуваност със Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2022 г., който е част от антикризисните мерки. Няма да 

преповтарям цялата докладна записка от г-жа Ганка Аврамова и проф. 

Салчев, в нея е посочено, като част от антикризисните мерки за 

преодоляване на негативните последствия, се предвижда осигуряване на 

допълнителни средства, ръст на ДОО, на универсални пенсионни фондове 

също, което се отразява съответно в ръст на здравноосигурителните 

плащания с 62 млн. лв. и така да го кажа с общо нетно увеличение на 

приходите и трансферите по бюджета на НЗОК за 2022 г. от 65 555 хил. лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, в мотивите е изписано точно. 

Ефектът е 111.8… 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз го казах нетно. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Извинявайте. Защото аз съм 

задължен да кажа как се получава нетното. Колегите са получили 

докладната. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Нетното увеличение е 65 млн. лв. Брутното е 118 

млн. лв. Проф. Салчев даде разяснения. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е във връзка с тези 118 млн. лв., 

които трябваше да се плащат по чл. 5 и там имаме прихващане и затова се 

получава 65 555 хил. лв. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Точно така. От там нататък в предложения Ви 

проект се предлага следното преразпределение. Вие сте се запознали вече с 

него. В текущи разходи от тези 65 млн. лв., накратко ще ги обсъдим, 7.7 

млн. лв. разходи за персонал. От там нататък здравноосигурителни 

плащани 52 млн. лв., от които 14 млн. лв. на ред здравноосигурителни 

плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени 

заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи 

кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти 

с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран 

от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска 

помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински 

услуги, това е тази трета група, както знаете; за заплащане на изпълнени 

електронни предписания с предписани лекарствени продукти за домашно 

лечение на територията на страната, чието ниво на заплащане е 100 на сто 

на стойност на 2 млн. лв., т.е. общо 16 млн. лв. за лекарствени продукти; 

16.2 млн. лв. за плащания за болнична помощ и други здравноосигурителни 

плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност, тук беше добавено в 

Закона за бюджета - както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за 
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здравноосигурени лица 20 млн. лв. Съответно поради изискването на 

Закона за здравното осигуряване на база постъпили приходи се заделят 3% 

за резерв от 3 354 хил. лв. Накратко това е изменението в предложеното 

изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Ще дам думата за 

дискусия. На първо място някои уточнения, които аз бих искал да бъдат 

направени. На първо място за този разход за заведените съдебни спорове, за 

които са тези разноски. Това е единия въпрос. После ще се върна на другия. 

Тези дела са заведени сега? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не. Те са за отминали години. От 

минали години дела и те са в административните разходи, и тъй като ние 

имаме право да прехвърляме за следващ период плащанията на лихвите, 

главницата сме задължени да я платим веднага, а останалите по Закона за 

публичните финанси и т.н. можем да ги прехвърлим за следващи години. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Всъщност каква е сумата? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тя е плаваща.  

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: А колко са в момента всички 

дела? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Някъде около 1.5 млн. лв. са 

лихвите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Ние залагаме някаква конкретна сума? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние залагаме засега, за да можем да 

се справим, а тези, които не можем да платим, ги прехвърляме за 

следващата година. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние като ги прехвърлим, 

продължават ли да текат лихви? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Продължават да текат лихви. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А колко са ни общите задължения за съдебни 

спорове? Дължими, но неплатени. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: За това трябва да направим справка, 

защото имаме и други, които са на различна съдебна фаза. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ако може една справка тук тези, които са вече 

дължими, плюс тези, които евентуално… Т.е., тази година колко ще ни е 

бюджета за съдебни дела? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Другите 800 хил. лв., това са 

доработките на информационните системи по повод отчитане и заплащане, 

и т.н., защото виждате колко заявки са направени. Всички тези заявки се 

остойностяват. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това са заявките към „Информационно 

обслужване“? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да. И третото, което е… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Те не са били в бюджета заявките към 

„Информационно обслужване“? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не са били, тъй като договорът е 

сключен преди три години. И третото, което е, тъй като сега преминават 

помощните средства към нас, ние имаме вече заявки за така наречените 

фронт офиси, за да могат да посрещат инвалидите. Там някъде около 300 – 

400 хил. лв. ще са необходими. Тъй като продължават да идват заявките, 

правят оценка на фронт офисите. Например само в Силистра е на 9 ет. 

касата. Трябва да наемем помещение на първия етаж и да направим фронт 

офис. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Може ли да запишем, че от тези 2.3 млн. лв., 

които са за административни дейности, 1.5 млн. лв. са за съдебни дела.. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Около 400 хил. лв. са за 

административни за материално-техническата база, а останалите ще бъдат 

за заявки към „Информационно обслужване“. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: 400 хил. лв. се дават за „Информационно 

обслужване“ и 400 хил. лв. се дават за осигуряване на достъп за … 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Материално-техническа база за 

обезпечаване извършването на дейностите по достъп до Централно 

управление и Районните здравноосигурителни каси за хора с увреждания. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Това е за всяка една каса? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз бях задал въпрос за уточнение и затова 

обсъждаме тази точка. Това беше първият ми въпрос. Първият ми въпрос 

беше за тези 2.3 млн. лв. Вторият ми въпрос е за предвидените 20 млн. лв. в 

частта за осигуряване на средства за плащане на постъпилите през 2021 г. 

искове от други държави членки за лечение на български осигурени лица 

по Правилата за координация на системите за социална сигурност на ЕС. 

Т.е., тук имаме някакъв преразход ли, че се налага? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, започват падежите. Тъй като, за 

да бъде ясно, в предишния бюджет бях предложил 130 млн. лв., Вие 

отказахте и станаха 100 млн. лв., но падежите идват. И това са 

здравноосигурителни плащания за български граждани, които са се 

лекували в чужбина. Не са здравноосигурителни плащания към други каси, 

където нещо трябва да направим. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Колко са дължими тази година? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 119 млн. лв. бяха. Към нас на 18 

месеца идва падеж на дадено плащане. Това е максимумът. 
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: На 18 месеца не се дължи лихва, след 18 

месеца се начислява лихва и ние като видим, че наближава този срок 18 

месеца, ги включваме да им ги платим, за да не плащаме лихви. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Затова сега предвиждаме тези 

средства. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това, което сега д-р Кокалов каза, кои 

наближават 18 месеца? 120 млн. лв.? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: 110 млн. лв. и сега добавяме 20, стават 130 млн. 

лв., тъй като 110 млн. лв. не са достатъчни. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Тези 14 млн. лв. за ваксините 

очаква ли се да се случат? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Джипитата могат да правят ваксини. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Колко са? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Съответно 95 млн. лв. остават и тези 95 млн. лв. 

не са достатъчни? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да са достатъчни. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: 119 млн. лв. са тези, които ни трябват? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Казвам към момента. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: До момента сме получили 

заявки за 119 млн. лв. в падеж? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Повече сме получили заявки, само 

че… Как да Ви го обясня? Това са малко по-различни неща. Те ни изпращат 

заявката, ние проверяваме и връщаме и им казваме, че не сме съгласни с 

еди какво си. Отказваме. Те пак ни пращат заявката. Има движение по тези 

неща. Освен това, там имаме и прихващане и ние. Накрая на годината 
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можем да видим точно какво се случва, защото и те ни плащат за лекувани 

техни граждани тук. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А 10 млн. лв. за ваксини, ще ги употребим ли? 

Това са колко ваксини? 10 млн. лв. по колко плащаме за поставяне? 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: 10 лв. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това са 1 млн. ваксини. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз ви предлагам, г-жо Лорер, да се 

съобразим с това и септември месец имате право да ги преразпределите 

специално за ваксините. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не можем ли сега в резерва да оставим повече 

пари, за да можем септември да ги сложим, отколкото… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В резерва не може, защото по закон е 

3%. Там нищо не можем да сложим. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Обратното е по-добре, да има нещо, което да се 

преразпределя. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли само да предупредя, тъй като ще 

водя комисия, аз ще продължа да участвам, но ще трябва да водя тази 

комисия. Въпросът ми е във връзка с писмата, които напоследък 

получаваме от служителите в СЗОК и синдиката на КНСБ в НЗОК за 

увеличение на работните заплати и то е естествено, че трябва да има 

средства. Говоря за заплащането на национално и регионално ниво на 

служителите. Друг е въпросът, че са необходими средства и за персонала, 

който допълнително следва да се наеме за обслужване на процеса с 

помощните средства. Въпросът ми е към проф. Салчев, предвидени ли са 

средства, за да може това да се случи, защото без хора няма как тези неща, 

които ги предвиждаме, да се случат.  
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Отговарям веднага. В т. 1.1.1. 

разходи за персонал са предвидени средства както за допълнителни щатни 

бройки, така и за увеличение с 10% на разхода за персонал за заплати на 

служителите в оставащия период на годината. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Значи ли, че ще има увеличение? Или … все 

пак има някакво договаряне. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: На 6-ти е предвидено да има 

договаряне тук между синдикатите и работодателя. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, това имам предвид. Вероятно няма да им 

кажете – 10% и не може да се договаря. Или ще договаряте нещо? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те искат 40%. Аз не смятам 

държавата, че ще успее да даде 40%. И то го искат от януари месец. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, за 40% е ясно, че няма да може, но 

въпросът ми беше съвсем конкретен. 10% да се увеличи бюджета за 

персонал, има договаряне по категории персонал с колко се вдига или ще 

бъде след актуализация на заплатите? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това ще се реши при договарянето 

със синдикатите. Не можем да кажем предварително как ще се договорим 

със синдикатите.  

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Благодаря. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да се върнем на тези 20 млн. лв. само. Ние 

имаме 120 млн. лв., които ни трябват за плащане към чужди каси. В 

началото на годината в бюджета е имало 114 млн. лв., от които 100 млн. лв. 

за това и 14 млн. лв. за ваксини. За тези ваксини не знам какво е употребено 

до сега, вероятно почти нищо не е употребено… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Някъде около 2 милиона и нещо. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да кажем 4 млн. лв. да ги оставим до края на 

годината, т.е., ни остават 10 млн. лв. Може би няма да е лошо още сега да 

ги прехвърлим на болниците, защото знаем, че в болничната помощ ще ни 

трябват пари. Том по всички сметки така или иначе знаем, че сме в 

недостиг. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Освен това тези 14 млн. лв. могат да 

бъдат преразпределени с решение на Надзора. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Но, ние от сега знаем, че не ни стигат за 

болничната помощ и без това парите, не е ли добре от сега още да ги 

заделим тези 10 млн. лв. да отидат за болниците? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Септември можем да направим 

уравняването и да решим какво правим. По-добре, когато са усвоили да 

дадем, отколкото преди това. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Това, което мен ме притеснява, 

че ние последните два месеца сме заложили и ще ни трябват още 135 млн. 

лв. ноември и декември за болниците. Така че, от резерва няма как да ги 

вземем абсолютно всички за болниците. Според мен е редно да прехвърлим 

сега колкото е възможно към болнична помощ, за да подкрепим реформата, 

която започнахме… Аз бих искала да разбера и за лекарствата, тъй като там 

се дават 14 млн. лв. на онкологичните - защо? При положение, че в резерва 

на национално ниво имаме за лекарства достатъчно, че разпределяйки 

пропорционално за всяка една от групите, да достигнем точно нетните 

разходи за миналата година, което беше доколкото разбирам политиката, 

която се цели за годината. При положение, че ни трябват повече пари за 

болниците, ние няма да дадем цялата сума сега, септември месец ще имаме 

възможност да маневрираме. Може ли да видим за болничната помощ 

какво сме предвидили? 



11 

 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 16 млн. лв. сме предвидили за 

болнична помощ. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Не, имах предвид на 

лекарствата…. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защо на трета група? Защото има 

нови INN, които влизат. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: За лекарствата това са тази група, за която са 

всъщност всичките становища, че ние не стигаме стойността от миналата 

година. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не само, защото там са и трите 

групи. Там има най-голямо настъпление на нови лекарства и нови 

показания, и там където непрекъснато г-н Денев ни обвинява, че 

иновативните не могат да влезнат. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Има въпрос от Свилена Димитрова. Защо тези 

суми не са предвидени в бюджета? Сега от тези пари, ако нямаше 

актуализация на бюджета, как щеше да се разреши проблемът? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз поставих въпрос във връзка с 

плащанията за чужбина. Но, той е релевантен и за някои други пера, които 

не са изненадата за нас, а сега практически...  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз мисля, че проф. Салчев отговори тук, че 

касата е поискала 130 млн. лв. за тези съдебни дела и ние сме ги отрязали. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Доста неща бяха орязани, г-жо 

Димитрова. Тъй като, ако вземете моето предложение до Надзора декември 

месец, когато се правеше проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. и 

разликите със сумите, ще видите, че доста неща бяха орязани, за да се 

прехвърлят в други пера, но не от мен. Ако това е въпросът. 
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АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Въпросът ми е продиктуван от 

това, че ние, не че тези пари са били 100% сигурни, но в болничната помощ 

имахме сериозни очаквания и искахме подкрепа във връзка с нови дейности 

и т.н. И в момента насочваме 20 млн. лв. за плащане в чужбина, как тях 

щяхме да ги платим, ако нямаше този бюджет? Другите не мога да 

коментирам. За заплати ми се струва доста и може би трябва да се направи 

анализ как ще изглеждат заплатите. Не, че не искам хората да получат… 

Лекарствата най-вероятно могат да влезнат в групата въпроси, които ще се 

гледат септември. Становището ми по начина на разпределение на 

бюджета, че за мен, въпреки че има мотиви, не е достатъчно ясно защо 

намаля болнична помощ за сметка на други пера, за които към момента не е 

ясно на какво се е разчитало, ако го нямаше това преразпределение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да отговоря, защото ако 

отговоря, ще стане неприятно. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз не разбрах за болнична помощ да бъде нула? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защо толкова малко сме дали за 

болнична помощ сега. И защо сме направили грешка при предишния 

бюджет. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз предлагам първо първата тема, която 

изглежда по-лесна - за лекарствените продукти, евентуално с тях да 

увеличим болничната помощ, Но, да припомним за протокола, че имаме 

решение, че в резерва, защото това се обсъжда, когато бяхме на среща с 

АрФарм, че в резерва съответната част, която се полага за процентно 

съотношение на лекарствени продукти с оглед на осигуряване на достъпа 

на пациенти и задържането на реимбурс в списъка на реимбурсиране от 

НЗОК продукти на тези иновативни групи ще трябва от резерва да 

предвидим тези средства. Ние взехме такова принципно решение. Това е 

относно лекарствените продукти. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Погледнете отвън на масата, това са 

14 млн. лв. за лекарства какво съм подписал от сутринта. Това са 

договорите, които се сключват с фирмите, въпреки скандалите, въпреки 

отстъпките и т.н. Това са новите лекарства, които влизат. Разберете, че едно 

лекарство, което е чисто ново влиза и лечението еднократното, само едната 

доза е само 300 хил. лв., как ще се справим? За болниците е по-предвидимо. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: За болниците … 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, аз какво предложих в 

предишния бюджет? Бяха много повече пари. Само че, бяха транспонирани 

на друго място. Аз си пазя всички писма и имейли. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: По време на работната група за 

лекарствата, предложението на индустрията е, че техните нужди ще бъдат 

задоволени, ако нетните разходи за тази година са равни на миналата 

година. И ако разделим резерва пропорционално, тези 46 млн. лв., които се 

падат за лекарствени продукти, ще бъдат достатъчни за трите групи. От 

тази гледна точка сега във Вашето предложение предлагате допълнително 

да вдигнем с 14 млн. лв., но само за едната група, което според мен не е 

нито належащо сега, нито пък е справедливо без анализ да дадем за едната 

група, а не за трите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Идеята ми е сега да ги предвидим. 

Кой е казал, че пропорционално трябва да се разпредели резервът? Аз не 

съм го следвал никога. Това е сметката, която се следваше от депутатите в 

Парламента – предварително разпределяха резерва последните две години. 

Преди това никога не е било така, винаги е било по решение на Надзора. Д-

р Кокалов ще потвърди. Надзорът, когато вижда, че има преразход или еди 

какво си, тогава насочва пари. 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: С това нещо ние даваме само 

на новите, но не даваме на генеричните, които имат същия проблем и те не 

стигат нетните си разходи от миналата година. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: При изчисляването на механизма се 

вижда, че има проблеми там с връщането, защото те, като влязат новите, 

връщат най-много там. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Имаме ли някакъв анализ? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Добре, кажете махаме ги тези 14 

млн. лв., слагаме ги в болничната помощ. Аз не възразявам. Това е нашето 

експертно виждане. Вие имате Вашето виждане, казвате, решавате. Това е 

за 15 минути работа да бъдат преразпределени. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Малко или повече дали в момента ще ги 

пренасочим или от резерва, от моя гледна точка има и двете опции. Въпрос 

на наше решение е. Ако от сега ги насочим към лекарствените продукти, 

ще им дадем някаква увереност за това, което се каза на срещите март 

месец. Те наистина на срещите през май бяха сравнително спокойни в тази 

насока, защото март месец ние взехме принципно решение. Но, ако 

действително е така по Закона за бюджета, ако сега увеличим, след това, 

ако има по-голям недостиг в болнична помощ, тогава да насочим от резерва 

повече средства към болнична помощ, но трябва да имаме ясно послание 

към индустрията, говоря за частта за лекарствени продукти, че няма да 

можем и двете – сега 14 млн. лв. и от резерва пропорционално. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние нямаме в момента 

детайлен анализ. Аз не знам дали наистина е така. Имаме писма и от двете 

асоциации, имаме недостиг както в генеричните, така и в иновативните. 

Според мен нашето решение трябва да бъде принципно. Дали сега даваме и 

на двете или и на двете даваме през септември, както ние сме го взели това 

решение. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не сте взели такова решение. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да така е. Не сме взели такова решение. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Първо, поне за мен конкретните мотиви и по-скоро 

информацията вътре не е достатъчна аз да взема решение точно колко да 

бъдат едното или другото и г-жа Василева спомена - липсва определена 

информация. Второто, което е, аз считам, че ние трябва да мислим на първо 

място не толкова за индустрията, колкото за пациентите. И едно от нещата, 

които, това не е моя работа, това правителство специално в здравната 

политика искаше и се надявам все още да иска е намаляване на директните 

плащания. Нека да се опитаме да се съсредоточим върху това. В 

болничната помощ аз не знам да има директни плащания. Има, но те са 

минимални в сравнение с останалите. За мен едно предрешаване на тази 

индустрия, на другата индустрия, още веднъж - нека да не мислим за 

индустрията, да мислим за хората. Звучи малко популистки. Аз очаквах по-

скоро пациентската организация да го каже това, но от чисто политическа 

гледна точка, аз не съм политик, пак казвам, но е по-добре да вървим в тази 

посока. А иначе си е … отива едва ли не към чист лобизъм. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз също съм съгласен. Ние действително 

говорим за това, за което те поставят винаги като въпрос за достъпа на 

пациентите и ние постоянно получаваме писма за тези нови терапии. Те 

пишат и тук, пишат и до Министерството на здравеопазването. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това, което е написано в писмото от 

американското посолство. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това да кажем не е толкова важно. Въпросът е, 

че пациентите, като е включен в списъка, искат достъп до тези терапии. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз говорих за болничната помощ. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Въпрос на послание е какво даваме, защото ние 

сега разпределяме пари и септември пак ще се разпределят пари, и в края 

на годината пак ще се разпределят пари. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Всъщност септември месец ще разпределим 

повече от сега безспорно. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 177 млн. лв. ще разпределим. Аз 

затова казвам, че към края на годината, ако има преизпълнение на 

събираемостта от вноските, ние получаваме от Министерство на финансите 

писмо, където уравняваме всички тези неща. Това става накъде ноември 

месец. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Т.е., пак да кажа, септември ще имаме за 

преразпределяне резерв, който е значително по-голям. В момента сме в по-

трудната ситуация да преразпределим 65 млн. лв. и затова наистина всяка 

сума я гледаме и анализираме по-детайлно без да имаме за някои неща 

необходимите справки. За лихвите за съдебните дела видяхме справката. 

Наистина там има 1.7 млн. лв. За новите терапии нямаме прогноза дали са 

14 млн. лв. Но, във всички случаи е важно посланието, както каза г-жа 

Лорер. Посланието е важно според мен, че сега увеличаването евентуално, 

ако приемем решение, на реда за лекарствени продукти от третата група, 

съответно това ще рефлектира евентуално при разпределянето на резерва. 

Всичко е евентуално. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Каква беше логиката. Ако беше 

взето решение да се вдигнат реимбурсните нива 25-50-75, тогава тази сума 

щеше да се насочи към първата група. Сега обаче, ние нямаме такова 

решение и първа група се движи в рамките на това, което е определено. 

Основното ни превишение е в трета група, където са редките заболявания. 

Нямаме всички тези справки, за да Ви докажа, защото писмото за 

разпределението дойде онзи ден, вчера сме го подготвили и днес го 
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получавате. Но, това е логиката на процеса, който ние предлагаме, за да 

дадем сигнал, че новите терапии ще влезнат. Нищо повече. А по-нататък 

вече разпределението на средствата и т.н. ще бъде септември месец. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Едно уточнение, проф. Салчев. Първата група, 

където няма увеличение на процента на реимбурсация, те се движат в 

прогнозата от миналата година? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, това са хроничните заболявания. 

Те се движат в рамките на миналата година. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това е логиката да са в трета група. Останаха 

още два въпроса. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз лично не подкрепям подобно предложение. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз получих информацията. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз лично бих се върнал на първа и втора група, 

където можем да помислим за евентуална промяна, увеличение процента 

реимбурсация. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това не зависи от нас. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да помислим, да дискутираме дали искаме да го 

направим. Знам, че не зависи от нас, но може да помислим в тази посока. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Там, ако се вземе политическо 

решение, тогава ще се оформи законово. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това е в Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствени продукти. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това ще е с бюджета за догодина. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, това ще рефлектира за бюджета за догодина. 

Това каза и проф. Салчев. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Но, не случайно използвам този случай, да 

мислите в тази посока. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз имах предвид, че разбрах мотивите. Това 

исках да кажа. Още една тема, за която стана дума вече, за уреждане на 

Колективния трудов договор, преговорите за който вече вървят, тези 7.7 

млн. лв. Вие казахте, че това са грубо 10%. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, 10% са част от тези 7.7 млн. лв.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Има 214 човека нови. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаме 214 броя нови човека, от 

които 186 са за РЗОК и 28 са за тук. От които… 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Един въпрос към Министерството на финансите. 

В момента служителите в НЗОК са държавни служители? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само 2 или 3% не са държавни 

служители. Директорите на каси и заместник-директорите не са държавни 

служители. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Тези хора дошли ли са вече? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това са хора, които са необходими, 

за да обслужваме това нещо. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Тук въпросът, принципният е, че ние много пъти 

искахме за нашите служители в РЗИ, въпросът е към финансите, да се 

увеличи средната заплата, но доколкото разбрах не получихме такова 

одобрение. Въпросът ми политиката каква е? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Няма политика на увеличение. Политиката е - 

прави се реформа.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е нова дейност. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Говорим за увеличението на заплатите само. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имам само 12 пенсионера в момента. 

Нямам щатни свободни бройки. Кого да уволня? Да ми кажете коя група от 

тези да уволня, уволнявам ги и вдигам заплатите на другите. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Трябва да се прегледа, да се направи 

оптимизация. Това не е за новата дейност. Тук говорим за старата дейност. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Може ли да разберем от тези 

7.7 млн. лв. колко са за новите 214 човека и колко за други разходи за 

заплати? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Около 2.5 млн. лв. е за вдигане 

заплатите с 10% на хората, останалите са за новите дейности. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Заплащане на ДМС. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние ДМС не раздаваме към момента, 

защото нямаме икономии. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Вие сте държавни служители. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: ДМС на база на икономии и 

болнични. Ние нито имаме икономии, нито болнични. Ако имахме, щяхме 

да раздаваме ДМС. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Около 5.2 млн. лв. са за новите щатни бройки и 

2.5 млн. лв. за увеличението на заплатите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз имам предложение към 

Министерството на финансите. Около 900 човека от АСП са се занимавали 

с това нещо.  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не само с това. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От 3 хиляди човека 114 – 120 

толкова ли не могат да ни ги прехвърлят тук заедно с щатовете? 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това не е въпрос, който трябва да се решава на 

Надзора, а това е въпрос, който трябва да се ескалира към МТСП, ако там… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Значи поемате отговорност, че със 

сега наличния персонал и със сега наличните неща ние ще се справим с 

помощните средства. Съкращавам ги тези пари, прехвърлям ги в 

болничната помощ и аз от 1 юли не приемам нищо. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Безспорно е, че щатът трябва да се увеличи.  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Трябва да излезе този бюджет днес. Това нещо 

не трябваше да ни чакате нас, да ни го ескалирате, до Министерство на 

финансите да го ескалирате… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Три пъти. С предишния бюджет, с 

по-предишния бюджет… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не. Последните две или три седмици има ли 

писмено някъде ескалирано това към някого? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не мога да ескалирам нищо без 

решение на Надзора. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Абсолютно можете, едно писмо към МТСП с 

копие до Министерския съвет и да се каже – тази реформа беше решена, 

как я обезпечаваме. Няма такова писмо. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаше междуведомствена група, 

която трябваше да реши тези неща. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И решено ли е? Кога се събраха? Кога е 

планирано да се събира? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Междуведомствената група… уреждахме 

нормативната уредба. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е част от нормативната уредба. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А решихте ли го там въпроса? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не участвам в нея. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Там не сме обсъждали финансовата страна, а 

подзаконовата промяна, какво е необходимо тези дейности да се извършат. 

Не е ставало дума за щат. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Тук има някаква слабост, че Вие не сте си 

потърсили, дават Ви нова дейност, как ще обезпечите и да го ескалирате. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, това го поставих в 

Министерския съвет, когато се събрахме. Ние казахме, че от 1 април не 

можем, от 1 юни, но не можем да се справим административно. Вие го 

помните това нещо. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз го помня. След това какво действие сте 

предприели?  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Никакво. Седим и чакаме! 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Какво действие? Трябват ни 100 човека. Какво 

правим? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това нещо, което Ви казах и при 

предишния бюджет сме го писали и при следващия бюджет сме го писали 

защо не може да стане от 1 еди кой си, всички тези неща сме ги докладвали. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Вие сте ги докладвали.. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В Парламента също го докладвах 

този въпрос. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Парламентът не може да вземе решение 

оперативно колко човека ви трябват. Т.е., трябва да сте проактивни какво 

правим и какво не правим. Нека да решим прагматично сега въпроса. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз исках няколко пъти среща с 

Министерството на финансите. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: По тази тема? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И по тази тема, и по 

преструктурирането на касата и по други теми. Откакто е съставено 

правителството до момента сме се обаждали три пъти… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Три пъти и сте казали, че искате да си говорите 

за реформата в касата? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, на секретарката на г-н Василев. 

Три пъти съм поискал такава среща. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А нали знаете, че имате достъп и до мен. В 

смисъл виждаме се доста често. Можете да ми кажете – много ми е спешно, 

искам да си говоря за реформата. Въпросът е сега, че на Вас трябва да Ви се 

обезпечи по някакъв начин тази дейност. Вие 214 човека няма как да 

немете до края на годината, според мен. От тук до сега 200 човека трудно 

ще наемете. Какво сте си говорили, за какви параметри сте се съгласили, 

защото аз чувам от Министерството на финансите, не съм разговаряла, но 

молбата ми към Вас е - разговаряйте, с който отговаря за вашия ресор в 

Министерство на финансите… Напротив, аз чувам за 62 човека и от там 

пропорционално 1.5 млн. лв. или 2 млн. лв. за тази дейност. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не знам кой отговаря за нас в 

Министерство на финансите. С мен никой не е говорил. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Роси Спасова не е ли? Има си параметри, 

обсъдете си с тях. 200 човека няма как да наемете от тук нататък. Трябва да 

вземем някакво решение. Тези пари трябва да се вкарат в бюджета днес 

следобед. Може ли да говорите и те да кажат колко средства да се включат. 

Да извикаме Вашата счетоводителка, която си говори с финансите, която е 
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изготвила този бюджет. Тук не е под въпрос, че на Вас ви трябват повече 

хора и трябва да Ви обезпечим за повече хора. Това не е въпрос. Въпросът е 

колко човека, каква е финансовата обосновка и защо не могат да се 

прехвърлят от АСП. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Финансовата обосновка сме Ви я 

дали с наши докладни. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Къде? Във финансите? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: При предишния бюджет, когато 

беше, сме го изпращали точно бройка по бройка, в кои РЗОК. Разлика от 

предишния бюджет нашето предложение няма, без 10% увеличение на 

заплатите. Аз вече не виждам какво да правя. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Ние в момента не гледаме конкретни щатни 

бройки. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние бройки няма да определим, но 

трябва сега да се определят средствата. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Имаме 214 бройки, 5 млн. лв. Това е за една 

година. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Въпросът е обаче, че те имат 

56 млн. лв. разходи за заплати, 10% колко са? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: 5.2 млн. лв. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И 2.5 млн. лв. са за 214 човека до края на 

годината, за шест месеца. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Знаем, че няма да можем да ги 

намерим всичките и искаме по-малка сума. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Т.е., 2.5 млн. лв. на колко човека отговаря? 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 1 100 лв. средна заплата за 6 месеца. 

Аз ще ги назнача за младши експерти, няма да ги назнача за шефове. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: По-малко ще са. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Давайте ги тези неща. Идвате и казвате - искаме 

2.5 млн. лв. защото … и не ни преразказвайте ексела. Да дойде г-жа 

Аврамова и да й обясня. Не може да ни преразказвате ексела. Трябва да ни 

кажете – искам 20 млн. лв., защото един човек по 100 лв. за шест месеца 

прави толкова. Трябва ми не 1 човек, трябват ми 100, защото… Това е 

обяснението, което е в мотивите. Мотивите не са преразказване на ексела. 

Ако нямах проблем с това, че чака държавния бюджет, щях да Ви го върна 

и да ни събирате пак след една седмица. Наистина това е последен път, 

когато приемам мотиви, които преразказват ексела, а не дават обяснения. И 

аз тук един час си стоя и се напъвам, за да разбера цифрите отзад. Това за 

мен не е ок. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И за мен не е ок вчера да получа 

цифрите и да ми го искате да го направя за един ден.  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Съгласна съм. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И не е ок някой да ми звъни по 

телефона и да ми казва колко бройка да сложа и как да ги сложа. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Кои бройки? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да кажа. Ако се държим по 

този начин… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Защото не за пръв път говорим да не 

преразказвате ексела. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Напълно съм съгласна с г–жа 

Лорер. Просто споделям това, което казва, защото сме притиснати в 

последния момент и обяснението, което се дава, по никакъв начин не може 
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да е приемливо, защото е наистина преразказ на нещо без мотиви и на моя 

въпрос също не се отговори, което също не го приемам и ако не беше 

спешно, не знам... Като цяло нямам наистина убеденост за това, което в 

момента ни се представя, че наистина така трябва, особено за разходите за 

лечение в чужбина. Не разбирам как може … 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: По време на Надзор, когато се уточняват цифри 

и бюджет, да присъстват тук всички експерти. Може да не са в залата, но да 

са тук на линия. Не можем да губим времето на 7 човека да чакаме г-жа 

Аврамова, която е правила тези цифри и не ги е обяснила, да дойде от 

другия адрес. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да се върнем на другите, които се изясниха. 

Здравноосигурителните плащания на мен ми се изясни. Там си изяснихме 

защо за трета група, а не за първа. И сега тук големият въпрос, аз имам 

предложение тези, които са за правилата за координация на системите за 

социална сигурност да ги намалим с 10 млн. лв., т.е. да останат не 20 млн. 

лв., а 10 млн. лв. и 10 млн. лв. да отидат за болнична помощ. Поне 26 млн. 

лв. да отидат за болнична помощ. Защото ще увеличим за Правилата за 

социална сигурност… Имаме и резерв, който пак можем да насочим. 

Наистина посланието ни да дадем повече за правилата за координация на 

системите за социална сигурност няма да е много добро. Моето 

предложение е да намалим по правилата за координация на системите за 

социална сигурност с 10 млн. лв. Да станат за болнична помощ 26 млн. лв. 

И с това правим послание за болнична помощ. За лекарствата обсъдихме. 

Ако не е сега, после от резерва. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: За лекарствата сега няма 

анализ. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Според мен за новата терапия увеличението е 

сигурно. За тук съм по-скоро не знам. Ако увеличим на болнична с най-
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голям процент, ще дадем послание и на двете, и на едните, които 

обсъждахме януари месец, и на другите. Ясно трябва да е посланието, че 

при разпределение на резерва после ще видим анализа как върви 

разходването на болнична помощ и съответно, ако сега увеличим за 

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за злокачествени 

заболявания, ще го съобразим при разпределението на резерва. Това е 

моето мнение, разбира се. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Все пак как се дават такива 

послания, доц. Пандов? Защото това не остава черно на бяло и в момента 

при цялата криза в болнична помощ с 26 млн. лв. при положение, че 

очаквахме поне 60 млн. лв., не знам как ще се изтълкува. И отново 

лекарствата са предпочетени пред тях. Не знам… 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Лекарствата не са предпочетени. Ние даваме 

послание какво ще стане с резерва. Плюс това сумата за болнична ще е 26 

млн. лв. Иначе можем да ги увеличим с още 14 млн. лв. Но при болнична 

помощ, ако увеличим с още 14 млн. лв., не мисля, че ще доведе до някаква 

драстична разлика. Ние кога имаме възможност да направим анализ? Към 

30 септември? За преразпределение. 30 септември е по закон. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От миналата седмица, като 

погледнете използваемостта на леглата, ще Ви направя анализ. Имаме 

болници с 0 заети легла. Основно заетите легла са 49%. Всичко друго е 

празно. Какво очаквате, че ще получат като дейност? 50%. Всяка седмица 

пускаме информацията на нашата интернет страница по лечебни заведения. 

Какво очаквате, като днес Ви казах, че дойдоха доста писма, че се затварят 

отделения? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да, това е в две болници, но 

все пак те са 379 болници. При положение, че ние все още не знаем какво 

ще е поведението след вдигането на цените за мен е рисково да приемем 
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тенденцията, която е в момента по време на ковид и спрян болничен 

прием… Аз съм силно притеснена предвид натиска, който се оказва 

постоянно за „надлимитни“ дейности и ще има трудности в това да 

посрещнем пациентите. Нека да не забравяме, че цените са направени така, 

че да е същия обем от миналата година, ковид година. Тъй че реално ние 

имаме риск обемите да се вдигнат. Трябва да се направи и реформа. 

Очакваме да се увеличат заплатите. Трябва да осигурим съответното 

финансиране. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Така или иначе ние сме определили стойности до 

края на годината. Следващата определена стойност е след 30 септември. 

Т.е., до 30 септември това са им стойностите. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Доколкото в болниците се прави най-голямата 

реформа сега и може би е добро послание, защото всичко е въпрос на 

послание, защото септември пак ще искат да дадем пари. Добро послание е 

най-голямата сума да е заделена за болниците и така ни е по-малък риска от 

това, че те се притесняват, че ноември и декември по-ниски стойности сме 

им дали, а за лекарствени продукти в момента не увеличаваме нищо, 

защото, ако увеличим само трета група, без да увеличим първа и втора, е 

грешно послание, според мен. Трудно е да се вземе решение как да 

разпределим малко, аз бих казала на този етап да не се разпределя за 

лекарствата. В болничната помощ там ние правим най-голямата реформа, 

да се даде там цялата сума и септември месец пак да ги гледаме нещата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Значи тези 14 млн. лв. да отидат за 

болничната помощ. Така го разбирам. Ок.  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Защото всичко е въпрос на послания. Доколкото 

това е само за третата група, за генериците няма нищо, а в болниците 

правим най-голямата реформа и там ни е рисково. 
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Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: За лекарствата никога нямаме 

преразход, защото има механизъм. И колко е размерът на групата 

стойността, от там зависи и колко ще връщат. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако се увеличи процентът, както в 

момента е 0.75 коефициентът и стане 95 - те ще скочат. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз бих предложила тези 14 млн. лв. от 

лекарствата да минат на този етап към болнична помощ базирано на две 

неща. Първо, че нямаме яснота защо се разпределят само на трета група, а 

не и на генериците и по този начин какво послание даваме, и второ, за да 

намалим риска от това, че правим реформа в болничната помощ, 

завишаваме цените на пътеките и сме сравнително не ковидна година, като 

с условието септември месец това да бъде детайлно разгледано и с анализ, 

да видим как се движим сега три – четири месеца с нови пътеки, нов обем в 

болниците и да се допусне и сериозно да се помисли да се прави и 

непропорционално разпределяне на резерва. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Още една вметка във връзка с това. 

Прибавяйки ги тези пари 14 млн. лв. за болнична помощ, трябва да 

променим и НРД, анекса. Първата му част на анекса съдържа параметрите 

за болничната помощ, които са към момента по бюджета, както са 

определени, сега трябва да ги … Винаги се повтаря бюджета и на тази база 

се определят цени и обеми, и като ги прибавим тези 14 млн. лв., ще кажат 

веднага – къде ще бъдат насочени. Тях не ги интересува дали към нови 

цени… къде ще бъдат насочени. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Така или иначе добавяме нещо в болничната 

помощ, дали е 14 млн. лв. или 40 млн. лв. е все тая. Този аргумент не е 

валиден. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Казвам го като следствие какво 

трябва да се направи. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Освен НРД има и други теми, които можем да 

променим. В момента 26 млн. лв. плюс 14 млн. лв. стават 40 млн. лв. за 

болнична помощ. Аз мисля, че все пак трябва… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 16 плюс 14 стават 30. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, но говорихме и за правилата за координация 

на системите за социална сигурност да останат 10 млн. лв. Тук обаче, искам 

за протокола да посоча, че ние ще трябва така или иначе да адресираме с 

резерва и достъпа до лекарствените продукти, и до новите терапии. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не адресирайте нищо към резерва. 

Септември месец ще ви скочат и ще кажат – искаме ги тези, които сте ни 

обещали. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние искаме фарма 

индустрията да е спокойна, че сме наясно с проблема за недофинансиране и 

коефициент над 1. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да кажем по-общо. Да сменим адресиране, а при 

възможност и анализ, ще бъдат отнесени към резерва. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Според мен тук посланието, 

което аз съм ок да влезе, като мое изказване в стенограмата е, че делът на 

резерва, който се пада на лекарства 46 млн. лв. е достатъчен да достигне 

нетните разходи от миналата година. Така че към момента, ако няма нещо 

сериозно, което да се случи към септември, не виждам абсолютно никакъв 

риск индустрията да получи този резерв и през месец септември ще го 

направим справедливо на база и анализ на всички групи, а не само на една. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Според мен е несъстоятелно в момента да 

обсъждаме каквото и да е в резерва. Той затова е резерв, за да може когато 

настъпи времето, а именно 30 септември, тогава вече на базата на 

историческите данни през годината ние да вземем информирано решение. 
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Всякакви други заявления, според мен, на този етап не са правилни. По 

отношение на разпределението, което в момента се коментира, именно 14 

млн. лв. от трета група лекарства, 10 млн. лв. от правилата за координация 

на системите за социална сигурност имам следните коментари. Първо, тези 

10 млн. лв., които се взимат от въпросния фонд, които са дължими към 

други здравноосигурителни каси в рамките на Европейския съюз, според 

мен това е неправилно решение, тъй като тези пари ще бъдат дължими. Ако 

не те са дължими в момента, ние когато ги преместим, т.е., ако не ги 

плащаме, това означава, че ще дължим лихви по тях. Нали правилно съм 

разбрал? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само да допълня. Сумата е 119 

млн. лв. И въпросът е, че има 14 млн. лв. за ваксини, от които само 2 млн. 

лв. са използвани и в момента не се вижда тенденция те да бъдат 

оползотворени. Т.е., септември, когато разпределяме резерва, ще имаме по-

голяма видимост колко средства са изразходвани и тогава отново имаме 

възможността, т.е., тези 119 млн. лв. ще бъдат покрити. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз не разсъждавам по този начин. Разбрах какво 

искаш да кажеш, но аз мисля по друг начин. За мен тази сума, която е за 

координация на системите за социална сигурност, да си остане както е. 

Пренасочването на по-голяма сума към болнична помощ според мен също 

не е най-правилното решение в този момент, тъй като разбирам, че те и в 

момента не могат да си изпълнят бюджетите. Едно такова допълнително 

финансиране това ще се отрази и за последващите разпределения в 

месеците, а също и за бъдещи периоди, разбирайте следващата година. Те 

ще ги видят и ще кажат, че ние миналата година 2022 г. сме имали толкова 

и искаме еди колко си увеличение. Т.е., простото слагане, добавяне на пари 

за мен това не е решение. Г-жа Лорер каза, че в момента се извършват 

реформи. За съжаление в момента нея я няма. Някой може ли да каже в 
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момента какви реформи се извършват извън промяната в правилата за 

възнагражденията на медицинския персонал. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Мога ли да отговоря? Първото 

нещо е възнаграждението, което е голям фактор. Второто нещо е 

цялостната дигитализация и въвеждането на контролинг, и успоредно се 

работи от страна на Министерството на здравеопазването и 

Министерството на финансите за други реформи, които ще са видни 

ноември. Тези две неща, които в момента казваме, те вече са значими. 

Другото е, което ние наложихме като начин на работа. Това, което ти каза, 

аз съм съгласна, че те виждат базата, но нека сме наясно, ние увеличаваме 

от 200 млн. лв. на 250 млн. лв. във втората половина на годината. Т.е., 

следващата година така или иначе ще имаме четири месеца от тази година с 

около 200 млн., които да покриваме, тъй като имаме 50 млн. лв. по-малко 

на месец спрямо това, което ни трябва. И второто нещо, аз не мога да се 

съглася с това твърдение, че те в момента не си усвояват бюджетите по 

простата причина, че да, това е така при настоящите цени, при положение, 

че те са имали първите три месеца със забранен планов прием и второто е 

на 25% по-ниска цена. Това е много голям риск, който ние, ако не го 

адресираме, според мен септември ще ни гръмне много сериозно като 

проблем недостигът за пациентите, като финансиране. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: И да допълня, защото ние 

всъщност не знаем какво се случва в болниците сега, ние току що им 

дадохме бюджети за май, който вече беше изработен, а имаме и 

надлимитни. Т.е., това, че някой не е достигнал, не значи, че болниците не 

си достигат по принцип бюджета.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Именно. И аз искам да се съглася с г-жа 

Димитрова. Аз подкрепям нейната позиция, че ние в момента не знаем, а 

само предполагаме какво може да стане и да се дават пари така, защото си 
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мислим, не е правилно. Съгласявам се с това, че ние не знаем. Съгласявам 

се с тази част, а не с извода. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А как да ги разпределим тогава? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Моето предложение е следното. От 10 млн. лв., 

които са за социалния фонд да си останат както са. По отношение на 

лекарства в момента при условие… Извинявам се, технически въпрос към 

оперативното ръководство. Възможно ли е тези нови INN ние да откажем 

да финансираме? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Всичко можем, просто ще ни съдят. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние не можем да ги откажем. 

Имаме механизъм, който действа в защита на бюджета. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Знам и аз затова се чудя, защо тогава при условие, 

че има механизъм, наистина ли са необходими тези 14 млн. лв.? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз Ви отговорих защо. Защото, 

влизайки новите се плащат много повече, коефициентът се вдига много 

повече и нетното ще стане много повече.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Т.е., трябват? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Така са преценили моите експерти. 

Нито аз съм преценил, нито някой го е направил… 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз съм склонен да вярвам на тази информация, а 

не да кажа – няма нищо да има там. По-скоро се придържам към 

първоначалния вариант, да останат тези пари за трета група лекарства. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И без нищо за генериците ли? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Ако има конкретно предложение, аз съм да дадем 

и за генериците. Ако има конкретно предложение мотивирано. Тук само 
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още веднъж да кажа, подкрепям и г-жа Лорер, не искам да ми се 

преразказват екселски файлове. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А каква е мотивацията за тези 14 млн. лв.? 

Колко повече искания имате сега спрямо същия период на миналата година 

и спрямо предните месеци? 

ГАНКА АВРАМОВА: Разчетите са от данните за средното 

изчисление на темповете на нарастване на разходите в групата на 

лекарствените продукти за злокачествени заболявания. От разходите след 

отчетен период се наблюдава една тенденция за увеличение особено в 

групата на злокачествените заболявания, където влизат нови лекарствени 

продукти с високи цени и се предписват от лекарите точно тези терапии. 

Това е, което сме направили, като предложение на база на данните. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това значи, че се увеличава процентът на пей 

бека по механизма повече отколкото при другите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз ви казах 26 нови INN и 28 нови 

показания. Ако решите, казвайте, прехвърляме ги, няма никакъв проблем 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Какъв процент увеличение има на тези неща? 

ГАНКА АВРАМОВА: Трябва детайлна справка. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Може ли да я пуснете, защото аз искам да взема 

информирано решение. Какъв процент увеличение има на тези неща? 

ГАНКА АВРАМОВА: Ще Ви покажем детайлната справка  

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Следващия път да я сложите към документите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Има разнопосочни мнения. Въпросът е в каква 

последователност ще ги гласуваме всяка по отделно. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз мисля да започнем от официалното 

предложение, което е внесено и след това с тези допълнения. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, безспорно. Сега трябва да го гласуваме всяко 

по отделно. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да се върнем за заплатите. Как 

са направени изчисленията за разход за персонал? 

ГАНКА АВРАМОВА: Да започна с бюджетната процедура по повод 

на законопроекта за 2022 г., когато ние предложихме средствата 

необходими за разходи за персонал, които средства трябваше да бъдат 

заложени от началото на годината. Бяхме обосновали това, което 

поискахме с 2.7 млн. лв. повече от средствата, които се заложиха, като 

крайна сума в Закона за бюджета за 2022 г. Размерът на средствата в Закона 

за бюджета на НЗОК за 2022 г. за разходи за персонал в бюджетната 

процедура е одобрен без да се вземе предвид ефектът от прилагане на ПМС 

№ 81 и ПМС № 82 от 2021 г. Към настоящия момент отчитаме недостиг по 

параграфа на база персонал, който е ангажиран със заповеди трудови и 

служебни правоотношения, и в тази връзка ние сме предвидили в това 

увеличение компенсация за разходите за персонал на база броя персонал, 

който имаме в момента в цялата система.  

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА:Какво залагате в това? 

ГАНКА АВРАМОВА: Залагаме компенсиране на недостига по 

параграфа във връзка с ефекта от постановленията, които бяха в 

предходната година. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: А кои са тези постановления? 

ГАНКА АВРАМОВА: Ще Ви ги представя. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Конкретно за реформата. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: АСП минават към Вас. Ще Ви трябват хора за 

тези дейности от АСП. 
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ГАНКА АВРАМОВА: Следващото, което сме предвидили, исках да 

продължа, е това, което е написано в мотивите. Тъй като от 1 юли 

дейността ни се увеличава с организацията на дейността по помощните 

средства и в цялата страна трябва да се разкрият съответните работни 

места, които да обхванат потока от пациенти, също е предвидено, както и 

евентуално 10% увеличение за персонала на НЗОК. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не става. Вдигат се със 7.7 млн. лв. 

ГАНКА АВРАМОВА: За шест месеца. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: От 7.7 млн. лв. какво има вътре? Как ги 

насмятахте? 

ГАНКА АВРАМОВА: Трябва да взема справката. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз за пръв път чувам за този 

недостиг. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Недостиг имаме, да. Защото, когато 

дадохме нашето предложение, не само, че не ни удовлетвориха искането, а 

ни намалиха с 200 хил. лв. целия ресурс. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА:За какво става дума? За ниво на 

заплати, осигуровки? Тук се искат много над 200 хил. лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Общият фонд. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние сме дали по-високи 

заплати, отколкото е заложено ли? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да гласуваме останалите параграфи, защото 

справката я чакаме и иначе трябва да прекъснем заседанието. По 

останалите точки имаме първо, издържа на административните дейности, 

където уточнихме, че тук попадат разходите за осигуряване на достъп на 

хората с увреждания и информационни системи – 2.3 млн. лв. Това е още в 

началото. С това започнахме. 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз искам само да уточним. 1.7 

млн. лв. са за дела. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Там прочетох, че е за секюрити или за всичко? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз предлагам да започнем от някъде.  По т. 1.2. 

разход за издръжка на административни дейности, който е „за“ приемане на 

предложената сума от 2.3 млн. лв., моля да гласува. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова, Румен 

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

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА:Може ли тук, като има 1.7 млн. 

лв. за дела, да се платят тези пари и да не текат повече лихви. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, това е идеята. Ако могат да се платят с тази 

сума. 

Следващата точка за здравноосигурителните плащания по ред 1.3. 

Първото е за лекарствени продукти за лечение на злокачествени 

заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи 

кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти 

с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран 

от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска 

помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински 

услуги – 14 млн. лв. Тук гласуваме дали да остане така. Ако не се приеме, 

отиват в болничната помощ. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не може ли да ги разделим и малко и за 

генериците? Моят проблем е, че в момента не знаем колко, нямаме данни. 

Проблемът е, че даваме послание, което не е… 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Г-жо Лорер, може ли да преформулираме тази 

точка общо за лекарства, без да уточняваме, че са за трета група? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Не, те са по редове. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Значи не може. За да имаме информацията, която 

ни липсва за генеричните лекарства и тогава да вземем решение. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Другото, което нямаме е колко 

пари са необходими, за да се достигнат нетните разходи от миналата 

година. Не знам дали 14 млн. лв. са достатъчни. 46 беше общото, но как са 

разпределени… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не виждам защо трябва да гоня 

нетните разходи за миналата година на всяка фирма. Защото всяка фирма 

ни казва – ние имаме риск за нашето портфолио. И никой не отчита риска 

за портфолието на касата. И това, че г-н Денев говори непрекъснато за 

нетните си разходи, че те трябва да растат всяка година нетните разходи. 

Не е задължително. Убедете ме, че трябва тази година нашите разходи да 

станат равни на нетните разходи миналата година. Убедете ме. Защото ние 

като ги увеличим тази година разходите, които да са равни на нетните 

разходи за миналата година, догодина нетните разходи ще станат други. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да, но 46 млн. лв. вече сте ги 

достигнали и сега изведнъж допълнително 14 млн. лв... 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Кажете как да ги разпределим тези 

14 млн. лв. на трите групи, за да няма спор. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Ако искате, по относителен дял на 

всяка група. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не мога да разбера Вие в момента 

вярвате ли на експертното становище на хората в Централно управление 

или не вярвате? 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА:Въпросът е да има някакви 

анализи, на база на които да стъпим. Аз не мога да разбера това експертно 

становище на какво се базира. Тук работим с факти. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Какви анализи искате за три дена? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Как да вземем решение без 

нищо? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Тези 14 млн. лв. някак сте ги сложили. Как сте 

сложили 14 млн. лв.? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Кой може да отговори? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-н Афенлиев, може да Ви отговори, 

който в момента е в отпуска. Какво да направя? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това не мога да разбера как е взето Не мога да 

гласувам. Аз ще гласувам да отиде в болниците. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Гласувайте да отидат към болниците 

– това е Ваше право. Няма никакъв проблем. Преместваме ги там и толкова. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Въпросът е да гласуваме 

решение да ги преместим или да гласуваме да не ги местим? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Ние първо гласуваме да не се приемат и те ще 

отидат някъде към другите. После ще гласуваме за това. Относно ред 

1.1.3.5.4. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания 

и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 

оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 

коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета 

на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които 

НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, в който 

е предвидено увеличение с 14 млн. лв., който е „за“, моля да гласува. 

ЗА- няма. 
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ПРОТИВ – Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Васил Пандов, Румен Спецов, Теодор Василев, Боян 

Бойчев, адв. Свилена Димитрова 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Не се приема. Следващият ред е за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, следващият ред е за 

електронните предписания. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, за заплащане на изпълнени електронни 

предписания с предписани лекарствени продукти за домашно лечение на 

територията на страната, чието ниво на заплащане е 100 на сто увеличение 

с 2 млн. лв. Това е във връзка с една методика, която сме обсъждали и 

евентуално, която ще се приложи в Закона за здравното осигуряване и 

бюджетното въздействие е около 2 млн. лв. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Кога се очаква да бъде 

приложено това? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Юли, август. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Моето предложение, тъй като 

нямаме финално решение, е по-скоро да ги вземем септември от резерва, 

ако трябва. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това е точно тази методика това, което сме 

обсъждали, както при изпълнителите на извънболнична медицинска 

помощ, те имат методика за труднодостъпни и отдалечени райони, по 

същия начин за аптеки, които са единствени в населени места, да има 

някакво плащане допълнително, както за изпълнители на медицинска 

помощ. Анализът е, че бюджетното отражение е 2 млн. лв., даже не зная 

дали ще се достигне това ниво. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: А с кого е обсъждано това? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз съм го обсъждал с оперативното ръководство. 

Има и много становища от фармацевтичния съюз. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Защото за мен това е някаква новина. И Вие 

казвате – методика, която сме обсъждали. Аз не съм участвал в това 

обсъждане.  

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това обсъждане беше на ниво оперативно 

ръководство, с колегите от финансите сме обсъждали. Не сме стигнали до 

крайно решение. Но, по това нещо има много становища вече внесени 

многократно. 

БОЯН БОЙЧЕВ: А какво е мнението на оперативното ръководство, 

д-р Пенкова? 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Това беше по повод бюджета, когато 

гледахме и в Комисия по здравеопазване за 200 и няколко аптеки дадохме 

разчети, но нищо не сме предвидили към това. Беше за 500 лв. за 

самостоятелна аптека и 270 лв., ако в региона има втора аптека. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Това еднократно ли е или месечно? 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Това е месечно. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Има ли значение дали тази аптека е единична или 

част от верига? 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Не. Идеята беше да се стимулира да 

има аптеки на неатрактивни места. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-н Бойчев, ще Ви отговоря. 

Оставили са на политическото ръководство на държавата да го реши. 

Моето лично становище е против това нещо. Но, тъй като има други 

становища, сме го оставили така. Защото за мен не може търговец да бъде 

субсидиран с 500 лв. без ДДС, тъй като той не предоставя специфична 
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здравна услуга, но това е друг спор. И тъй като има такова предложение, 

ние го включихме. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Ако няма други становища, да го гласуваме. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това са точно нещата, които трябва да описвате 

в мотивите. Не искам сега да ги допълвате. По принцип. 2 млн. лв. това се 

базира на 500 лв. на аптека …. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То не е излязло никъде в нормативен 

документ. Как да го опиша в мотивите? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Тогава как да го гласувам 2 млн. лв.? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Има анализ, брой аптеки, става въпрос за около 

150 аптеки. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: В малки населени места. Значи ги има. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Къде е анализът? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В Комисията по здравеопазването. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: При Вас има ли го? 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Не. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Тогава какво сте обсъждали с оперативното 

ръководство? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Обсъждали сме по принцип рамката. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Но не сега. Това беше още когато 

беше големия бюджет. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да преминем към гласуване. Гласуваме за реда, 

който е за заплащане на напълно платени лекарствени продукти 100 на 100 

във връзка с евентуално определяне на методика до края на годината при 

която бюджетното отражение ще е до 2 млн. лв. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А тези средства септември, ако не стане, може 

ли да ги използваме някъде другаде? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само за лекарства може да се 

прехвърлят в някоя от групите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Защото там не знаем как върви изпълнението. 

Там са на брой предписания. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз съм „за“. 

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

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова, Румен 

Спецов. 

ПРОТИВ – Теодор Василев. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

БОЯН БОЙЧЕВ: За протокола. На базата на тази информация, която 

ни е предоставена, аз не мога да взема решение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не се приема. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: За здравноосигурителни плащания за болнична 

помощ е предвидено увеличение с 16.2 млн. лв. Тук въпросът е първо 

имаме предложение да се увеличат с 14 млн. лв. и ще станат 30.2 млн. лв.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И тези 2 млн. лв., които не са приети, 

стават 32.2 млн. лв. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: 32.2 млн. лв.  

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Не може ли накрая да 

гласуваме болничната помощ?  

ВАСИЛ ПАНДОВ: Добре. В момента това е, което може. 
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Тогава да гласуваме първо реда за други здравноосигурителни 

плащания, в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата 

за координация на системите за социална сигурност, както и за поставяне 

на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица. Предложението е 

за увеличение от 20 млн. лв. Анализът от миналата година е, че са платени 

131 млн. лв. миналата година. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В момента имаме за 119 млн. лв. 

чакащи. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Не, имаме повече чакащи, но по 

бюджет имаме малко пари. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Но има остатък от ваксините, евентуално. Има 

14 млн. лв. заложени в бюджета за ваксините. 4 млн. лв., ако допуснем, че 

ще отидат, то 10 млн. лв. от ваксините ще останат. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Ваксините са 14 млн. лв.. 

БОЯН БОЙЧЕВ: В текущия бюджет са 100 млн. лв. за тези 

плащания. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: От началото на годината имаме 

изхарчени. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да, 2 млн. лв. и ще станат 4 млн. лв. според мен 

за ваксини. Значи 10 млн. лв. допълнително. Тези 110 млн. лв. включват… 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Прогнозата е да станат 130 млн. лв. за реда за 

социална сигурност, ако няма увеличение спрямо миналата година. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Покрай ковида малко пътуваха. Сега 

ще пътуват. S2 са много, особено като сега започна и тъй наречения 

трансплантационен процес съм подписал и за трансплантации. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Но това ще бъде дължимо след 18 месеца, нали 

така? А ние говорим за бюджета за тази година. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, но аз не знам преди това какво е 

било. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ние сега ще плащаме за миналата година, която 

е ковидна година. 

БОЯН БОЙЧЕВ: И по-рано. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 2021 г. сме платили 131 млн. лв., 

която е ковидна. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: 2021 г. сте платили 2020 г. 

БОЯН БОЙЧЕВ: И малко от 2019 г. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Малко вероятно е. Сега плащаме ковидна 

година. Няма да има ръст, даже по-скоро… 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Т.е., в момента гласуваме първоначалното 

предложение - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност, както и за поставяне на 

ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица, където се предвижда 

увеличение с 20 млн. лв. Който е „за“, моля да гласува. 

ЗА – Боян Бойчев, Теодор Василев. 

ПРОТИВ – Естел Василева – Тодорова, адв. Свилена Димитрова 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Васил Пандов, Виолета Лорер, Румен Спецов 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Не се приема. Не се приема означава, че тук в 

момента е различна. Нищо не се предвижда. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз внасям предложение да го 

увеличим с 10 млн. лв.  

БОЯН БОЙЧЕВ: От 20 млн. лв. да станат 30 млн. лв.? Защото се 

каза „да увеличим“. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От 0 да станат на 10 млн. лв.  

ВАСИЛ ПАНДОВ: Тук има 16 млн. лв. от лекарствени продукти и 

20 млн. лв. от системите за социална сигурност. И сега въпросът е как да ги 

разпределяме. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Може ли да гласуваме за 

системите за социална сигурност да увеличим с 10 млн. лв.? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Г-жа Василева има предложение за системите за 

социална сигурност да бъдат увеличени с 10 млн. лв. Първоначално това, 

което аз предложих. Който е „за“ да бъдат увеличени с 10 млн. лв., моля да 

гласува. 

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

Василев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз гласувам „въздържал се“, защото държа да 

остане първоначалната сума. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 42 млн. лв. за болничната помощ 

останаха. 26 млн. лв. останаха за преразпределение. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предлагам за здравноосигурителни плащания за 

болнична помощ средствата да се увеличат с 42.2 млн. лв. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само че преди това няма ли да 

решим за заплатите какво правим? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Г-жа Василева е права. 

ГАНКА АВРАМОВА: Структурата на персонала, през 2022 г. не е 

променена. Изчисленията, направени на база на тази структура, която 
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имаме в момента, до края на годината възлизат на 3.4 млн. лв. за 6 месечен 

период във връзка с новата дейност, която ще предстои да организираме в 

този период. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: За колко човека? 

ГАНКА АВРАМОВА: Персоналът е на база на тази бройка, която е 

завишена 214. 

БОЯН БОЙЧЕВ: От които 186.. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Нови хора ли имате вече? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, нямаме. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: 6 месеца, 214 човека.. 

БОЯН БОЙЧЕВ: А колко се получава средно?  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те са с осигуровките. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: 2.5 млн. лв. за това. 

ГАНКА АВРАМОВА: И 4.3 млн. лв. са за 10% увеличение на 

средствата за заплати за оставащия период на годината. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само не разбирам как става 

това нещо? Имаме в бюджета 56 млн. лв. за заплатите, следователно 10% 

става 5.6 млн. лв. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Това е за половин година. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да, но за половин година са 2.8 

млн. лв. 

ГАНКА АВРАМОВА: Влияе структурата на персонала по вид 

правоотношение – трудови и служебни със съответните осигурителни 

вноски за тях на наличните бройки. 

БОЯН БОЙЧЕВ: А тук включват ли се тези 10% за новите хора? 
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Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Не. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не даваме увеличение на заплатите. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Би следвало да са 5% от общия бюджет. 

ГАНКА АВРАМОВА: Имаме да компенсираме от това, затова че не 

се предвидиха в началото на годината средствата, с които да подсигурим 

сегашния персонал. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Имаме повече служители, за 

които нямаме достатъчно средства за заплати ли? 

ГАНКА АВРАМОВА: Да. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Кои са те? 

ГАНКА АВРАМОВА: Ще Ви направим информацията за това. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз разбрах от твоето първоначално встъпление 

следното. Тези 2.7 млн. лв. е разликата, която Вие сте поискали, но 

Министерството на финансите не Ви е дало в началото на годината. 

ГАНКА АВРАМОВА: Когато правихме бюджетната процедура. 

БОЯН БОЙЧЕВ:  Аз така го разбирам. Т.е…. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е преминаване от младши в 

старши, от старши на еди какво си. Всички тези неща, които са по 

позициите. Ние си ги бяхме разчели и ги поискахме. Не ни ги дадоха. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Вие сега казвате – ще ги коригираме с 

актуализацията на бюджета. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Тези промени направени ли 

са? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Направени са, само че ги задържаме 

на същите нива на заплащане. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз затова Ви казвам, че политиката на 

Министерството на финансите е промяна на заплатите срещу реформи. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Кажете, че няма да ги дадем тези и 

толкова. Няма никакъв проблем. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз предлагам да работим малко в по-оперативен 

порядък в бъдеще, ако е възможно. Като ние гледаме какво правят другите 

министерства, доц. Пандов може да Ви каже, ние можем да Ви кажем за 

финансите, ние разглеждаме нашия устройствен правилник вече трети 

месец подред. Зачеркваме, слагаме, местим тези хора… Защото цялата идея 

беше реформа вътре и с това, което ни остане, вдигате заплатите на 

служителите вътре. Това е, което искаме. Моля нещо подобно да се свърши 

и тук. Ако някакъв анализ на ефективността покаже, че Вие.. Колко човека 

е Централно управление и РЗОК? 

ГАНКА АВРАМОВА: Общата численост на персонала в системата 

на НЗОК е 2 267, от които 344 в Централно управление и 1 923 в РЗОК. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И няма никакви ефективности, спестявания от 

системата? От тези 2 257… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, ако си спомняте, януари 

месец предложих да се съберем, за да говорим за Правилника и за 

преструктуриране на касата. На заседание на Надзорния съвет беше 

отразено в протокола. Значи аз съм не активния човек… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз не знам другите членове на Надзора, но ние 

бяхме взели други решения - да се правят контролите в касата и контролите 

в болниците, но те не станаха. Може ли тогава да ми направите списък от 

всички решения, които са взети в Надзора за събирания, срещи, работни 

групи и т.н., които да ги направим, да започнем да ги вършим. Аз мисля, че 

има поне четири такива теми. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: За конкретната точка… 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Може ли да взема отношение по коментара на 

сравнението на касата с министерства. Трябва да си даваме сметка, че НОИ, 

НЗОК и НАП са коренно различни институции. Вътре няма чиновници, 

които да седят и да правят стратегии, които могат да ги направят и трима 

човека. Тези институции работят с директни клиенти, обслужват огромен 

контингент от населението и не може да се търси с еднакъв аршин реформа 

в тези три институции, според мен, наравно с министерствата, които през 

годините по политически или други съображения са разраствани, 

развивани, напудряни и т.н. И ако говорихме за… До сега беше темата как 

да отправим позивни или сигнали към определени наши контрагенти, ние 

като Надзорен съвет и аз като представител на синдикат трябва да кажа, че 

ние трябва да отправим позивна и към нашите хора, които работят в 

системата. Никой не се интересува от нивото на тяхната окомплектовка с 

компютри, принтерна техника и т.н., техническа база, да не говорим за 

нивото на заплащане. Аз от лични съображения и опит мога да кажа, че сме 

поставени в една много неприятна ситуация в пазара на труда да се 

конкурираме в София и други по-големи градове с други институции и 

частни структури - банки и т.н. и винаги при нас има хора, които са на 

доста ниско ниво. Не е това смисълът на тези институции и на държавните 

служители по принцип. Това търсене на реформи в тези три институции 

срещу съкращение и от там увеличение не е продуктивен подход. Още 

повече знаем за каква инфлация става въпрос. България не е държавата 

само на пенсионерите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Минималната заплата на медицинска 

сестра е 1500 лв. от 1 август 2022 г. Минималната заплата на лекар -

контрольор 1100 лв. 
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз категорично възразявам да не се приемат 

тези пари от предложението на оперативното ръководство. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Искате контрол, нали? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз съм абсолютно съгласна с това мнение. Това, 

което казваме е, че може да бъде направен опит за такъв преглед. Да се 

види къде работи добре системата, къде има пропуски, къде трябва да се 

добавят хора. Трябва да има преглед на системата е това, което аз казвам. 

Точно това, което Вие сте казали януари на Надзор, което аз съм 

пропуснала, че трябва да се съберем и да предложите, да кажете - това тук 

работи, това тук не работи. Може да се установи, че ни трябват още 1000 

човека или че ни трябват двама със заплати 10 млн. лв. Можем различни 

неща да установим. Но е хубаво да има един такъв преглед, който да 

показва защо, какви хора ни трябват, къде ни трябват и т.н. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Може би този преглед е редно да се направи, 

но за бюджета за следващата година. Тази актуализация на бюджета се 

налага по съвсем други причини, по обективни икономически причини. И 

ние тук с тези увеличения на бюджета и корекции да правим реформи, и да 

правим анализи не е времето. Ние анализа може да го направим и трябва да 

го направим, и да заложим нещата за следващия, надявам се, нормален 

бюджет, за следващата година. Но сега продиктувани са тези наши 

действия по съвсем други съображения. На първо място инфлация и 

други… 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А този анализ от януари до сега защо не сме го 

направили? Аз ще гласувам за новата дейност, макар да мисля, че трудно 

ще намерим 214 човека до юни месец. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Тях ги има. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма ги. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Няма ли да ги вземете от АСП? Хората ги има, 

просто ще им се направи предложение. Щом Вие сте стигнали до това 

възнаграждение, явно сте имали информация. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз просто смятам, че 214 до края на юни няма 

как да можем да ги наемем, така или иначе. Най-вероятно ще успеете да 

наемете стотина човека средно до края на годината. По-скоро 3 млн. лв. да 

го оставим, за да имате и някакъв въздух и за други заплати. Или 3.5 млн. 

лв. да остане, понеже е нова дейност. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да се опитаме да формулираме някакво решение. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Имате ли право да вдигате заплатите без такова 

решение на Надзора или не? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не. Миналата година Законът за 

бюджета ми разпореди на коя дата да ги вдигна заплатите. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Колко и кога са вдигани? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Миналата година април месец имаше 

заделени средства и септември. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Колко пари бяха? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Между 7 и 10. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Миналата година контрольорите, 

които бяха на трудови правоотношения, със закон станаха държавни 

служители и беше съвсем различно. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само на контрольорите вдигнахме 

тогава заплатите с около 30% за изравняване като държавни служители. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: А тази година нула? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тази година моето предложение за 

заплати беше намалено с 200 хил. лв.  
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: От тези 4.3 млн. лв. колко от тях са за тези 

контрольори и колко е 10% увеличение на заплатите. 

ГАНКА АВРАМОВА: Разпределение ще Ви представим. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Най-вероятно 2 млн. лв. са за 10% увеличение. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Подкрепям позицията на г-н Василев. Аз бих 

гласувал „за“ по-голям бюджет с идея след това, ако решим, евентуално да 

имаме от една страна гъвкавост, от друга страна, ако преценим, че не ни 

трябва целия ресурс, той може да бъде пренасочен за здравноосигурителни 

плащания. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Неизразходваните средства за 

административни разходи може по решение на Надзорния съвет да се 

прехвърлят за здравноосигурителни плащания – за ПИМП, СИМП, 

болнична помощ. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз не бих се съгласила за цялата сума, бих се 

съгласила за 4 млн. лв. Защото първо смятам, че тези 214 човека няма да ги 

наемете и няма да са 3.4 млн. лв., а ще са 1.7 млн. лв. Против съм 10% 

увеличение, трябва да има мотиви колко са миналата година и вероятно 4 

млн. лв. ще са достатъчни. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Това, което казва г-жа Лорер, 

звучи много реалистично. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: За да можем да тръгнем и вече септември, като 

видим какво става пак. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да имаме някакъв относително кратък срок всички 

тези неща с правилник и т.н. да могат да бъдат изчистени. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Искам да кажа, че 4 млн. лв., ако видим, че не 

стигат септември, ще ги вдигнем тогава. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само искам да кажа, че гласувайки 

само за новите дейности, ние няма да предложим никакво увеличение на 

заплатите. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз не гласувам само за новите дейности. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Трябва да се каже за кой и за какво. 

Като сте против 10%, аз няма да пусна нито една докладна за увеличение. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: След един час разговор с Вас ние успяваме да 

стигнем до това нещо, което трябваше да ни бъде дадено. Като това пак не 

е пълния детайл. Трябва да има разбивка на тези 4.3 млн. лв., на тези, които 

се дължат на недостиг и тези, които се дължат на 10% увеличение на 

заплатите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, трябваше да го подадем 

преди седмица и нещо към Министерството на финансите. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А защо не се е случило? Затова предлагам да 

гласуваме бюджет 4 млн. лв., Вие да ни дадете детайли за всички тези 4 

позиции, които са вътре, преизчислени по хора, за колко месеца, средна 

заплата и т.н. Ние ги гледаме, казваме да или не с Надзор. И като видим 

септември месец какво… Само да Ви кажа как. Предвидили сте 3.4 млн. лв. 

за 214 човека за 6 месеца. Това означава след три седмици да имате нови 

214 човека, което никога няма да се случи. Вие ще наемете 20 човека този 

месец, юли месец – още 40, септември ще вземете още 20 човека. Средно 

Вие няма да имате повече от 100 човека. Никакъв шанс нямате. Дори и в 

ноември и декември да стигнем тези 214 човека, средно ще Ви се получат 

по 100 човека. Т.е., имате 1.7 млн. лв. за нови дейности. Няма да 

прескочите повече от 1.7 млн. лв. за нови дейности. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те остават останалите до 1.3 млн. лв. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Предлагате ли друг вариант? 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Връщаме ги към бюджета, към 

здравноосигурителните плащания. Друг вариант няма. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Опитвам се да решим по някакъв начин нещата. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Може ли пак да чуем числата? От тези 7 млн. 

лв. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не от мен, защото аз съм шеф на политическия 

кабинет, а трябва да ги чувате от счетоводител, финансов директор, шеф на 

каса и т.н. Аз ще Ви ги кажа, обаче. Има предложени 3.4 млн. лв. за 214 

човека до края на годината. 214 човека за нови дейности. Няма да ги 

наемете тези хора до края на годината, така или иначе. Според мен средно 

до края на годината Вие на месец ще наемете най-много средно по 100 

човека, което на Вас Ви дава бюджет за годината 1.7 млн. лв., които Ви 

трябват. Отделно г-жа Аврамова ми дава цифрата 1.8 млн. лв. недостиг от 

миналата година. Затова аз предлагам да влезе бюджет 4 млн. лв., което е 

1.7 млн. лв. плюс 1.8 млн. лв. прави 3.5 млн. лв., но аз въпреки всичко го 

завишавам на 4 млн. лв. Предлагам Ви да влезе с две условия. Ако до две 

седмици се събираме, Вие ни представяте абсолютно детайлни справки за 

какво, как и защо бихте искали да ги изхарчите тези пари, със среден брой 

хора, които ще наемете нови, с недостига, който имате и всякакви други 

Ваши предложения. Приемаме с 500 хил. лв. повече от това, което според 

мен наистина ще Ви трябва. И второто условие е септември, ако вземем 

решение, че приемаме Вашите предложения и Вие започнете да ги 

прилагате, септември месец, ако видим, че не стигат тези 4 млн. лв., те ще 

се добавят. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Има разум в това предложение. Само искам да 

попитам оперативното ръководство колко са точно, какво е числото за 10% 

на съществуващия персонал от 1 юли. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 4.3 млн. лв. от 1 юли с осигуровките. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не е вярно. 1.8 ви е недостигът от миналата 

година. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Недостиг и увеличение… 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Само 10% би трябвало да е 2.8 

млн.лв. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Колко Ви е фонд работна заплата? 56 млн. лв. 

10% от 56 млн. лв. колко прави? 5.6 млн. лв. е за цяла година. Колко е 10% 

увеличение за 6 месеца на целия фонд работна заплата за абсолютно 

всички? 2.8 млн. лв. Отделно имаме недостиг от 1.8 млн. лв. Искам да ми ги 

разделите 10% увеличение, недостига за това, че сте сменили структурата 

миналата година.. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, ще ги разделим, както 

Вие искате.. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да, но г-н Василев пита колко са 10%. Не са 4.3 

млн. лв., а са 2.8 млн. лв. плюс недостигът от миналата година. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Доколкото разбирам 56 млн. лв. е годишния 

фонд работна заплата. 10% върху него е 5.6 млн. лв. За половин година 2.8 

млн. лв. Значи 2.8 млн. лв., за да гарантираме увеличение на 

съществуващите хора. Това, което г-жа Лорер предлага, доколкото 

разбирам е от 2.6 млн. лв. да стане 4 млн. лв., за да гарантираме спокойното 

назначаване на нови хора до края на годината и септември месец да 

ревизираме тези числа, ако темпът на назначаване не е толкова висок. 

Който и аз не вярвам, че ще се случи. И затова според мен може би 

наистина 4 млн. лв. ще гарантират на съществуващите хора повишаване с 

10% от 1 юли, плюс започване на процеса на назначаване на новите хора. 

Така ли? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Не. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз само искам да кажа, срещу 10% за 

увеличение, аз като част от Министерство на финансите и доколкото на 

никое друго ведомство няма да се вдигат заплати, бих искала да се 

съгласим за тях, след като ни бъде предоставен анализ колко ефективно 

работят всичките две хиляди и колко човека. Абсолютно никъде няма… 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: И другото нещо в отговор на г-

н Василев, те казаха, че 2.8 млн. лв. са за работни заплати увеличението с 

10%, а 1.8 млн. лв. е недостигът, който са имали за това, че хората са били 

повишавани, а заплатата им е оставала на същото ниво. Това, което ние в 

момента правим, е един микс между тези двете заплати и недостиг, като 

вече ни се аргументира структурата, тогава може да се реши. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: 1.8 млн. лв. не вярвам да е недостигът, защото 

увеличението произтича от закона и може би недостигът е на база 

допълнителното възнаграждение от където са изпомпани средствата за 

увеличение на заплатите. Може би това е процентът за допълнителното 

възнаграждение. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Сега тук да го мислим без да имаме данни и да 

седим и да си пишем върху едни листчета, предлагам 4 млн. лв. След две 

седмици се срещаме с абсолютно всички данни, тези в ексел, ако искате ми 

пратете, и решаваме. И септември месец вече, ако видим, че не ни стигат и 

т.н., ние увеличаваме. 

Д-Р ЙРОДАНКА ПЕНКОВА: Нямаме право от резерва да взимаме 

за административни разходи. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА:Ние трябва да вземем решение, 

но това предложение трябва да се аргументира. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: За толкова време чисто физически не могат да 

се наемат толкова хора. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Дори и да сгрешим отгоре, разликата ще се върне в 

здравноосигурителните плащания. Но, ако сгрешим отдолу и не ни стигат, 

тогава вече ще имаме проблем, ако правилно съм разбрал. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Разбирам, но аз не мога да се съглася с 4 млн. 

лв. увеличение на фонд работна заплата без аргументация. За три милиона 

и нещо за новите хора, още 4 млн. лв. Общо 7.7. млн. лв. да дам така без 

аргументация… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Гласувайте само за новите дейности 

и го оставете другото. И толкова. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Искаме да го погледнем. Нека да е микс. Не го 

записвайте изрично да е за нови дейности, защото те няма да ви трябват 4 

млн. лв. за новите дейности. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жо Лорер, сега, за да го обосновем 

това нещо, в мотивите все пак нещо трябва да напишем. Какво да 

напишем? Искам увеличение на фонд работна заплата и веднага в 

тристранката ще ни кажат – гледайте си работата. Ще ми скочат и 

работодателите, и синдикатите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В мотивите го има. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, аз съм ги мотивирал защо ги 

искам. А сега само ще им дадем 4 млн. лв. за нищо. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Г-н Василев е представител на синдикатите и той 

подкрепя едно подобно решение. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз лично бих подкрепила 1 

млн. лв. за новите хора и 3 млн. лв. за заплати. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Тук предложението, което гласуваме, е тази сума 

за разходи за персонал да е 4 млн. лв. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Като мотивировката е наемане на 

нови хора за еди какво си, без да определяме бройката и компенсиране на 

1.8 млн. лв.. Ако сте съгласни, така да го пиша в мотивите, нямам нищо 

против. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Тук, обаче предлагам уточнение и от 1 август това 

да влезе в сила компенсирането от 1 юли. Това е едното. И второ, след 

анализ на правилника, дейностите.. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: До две седмици Надзорът да се събере и да му 

бъде представен детайлен анализ. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Сложи по-добре дата. Не до две седмици, а до 18 

или 19 юни. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предложението да гласуваме 1.1.1. Разходи за 

персонал 4 млн. лв. Който е „за“, моля да гласува. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: С тези уточнения. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Какво включват тези 4 млн. лв.? Защо ги 

вкарваме вътре? Нали този материал ще влезе в НСТС? Това значи ли, че 

ние отправяме сигнал за повишаване на заплати или това е само за 

компенсиране на стари задължения и назначаване на нови хора. За какво са 

тези 4 млн. лв.? Какъв е мотивът? Защото в мотивите трябва да се напише 

за какво са тези 4 млн. лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това не включва увеличение на 

заплатите. Нали се разбрахме? Г-жа Лорер каза, че няма да се включи. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Ние казахме, че ще го 

уточним, след като видим разчетите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да уточним само, че в момента в мотивите го 

няма посочено това компенсиране. В мотивите в момента има новите 

дейности и 10% увеличение. Няма друго. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Аз бих казала да се вземе решение за 

увеличение на заплатите, ако се вземе за всички държавни служители. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: По този недостиг колко човека 

обхваща това? 

ГАНКА АВРАМОВА: Над 750 човека. Приложено е Пастановление 

№ 81 на Министерски съвет от 09.03.2021 г. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това, което се оформи, г-н Василев, в мотивите 

да бъде посочено, без да има увеличение на средствата за недостига. 750 ще 

имат повишение, които се явяват недостиг в размер на 1.8 млн. лв. Ще има 

увеличение за тези над 750 служители. Те ще получат увеличение с 

компенсирането на този 1.8 млн. лв. Останалите са за новите дейности. 

Другият подход, който предлага г-жа Лорер, в мотивите да не бъдем 

толкова конкретни, за да останат средства за увеличение на 

възнагражденията, но да няма в мотивите изрично увеличение на 

възнагражденията, тъй като това ще породи и в другите системи сходни 

напрежение, тъй като там няма подобна политика. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не знам. Г-н Спецов да каже. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Г-н Спецов би следвало да вземе отношение. 

Все пак той ръководи цяла институция от тези по-специфичните, за които 

аз казах, не министерствата. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: А, г-н Василев, при Вас в НОИ как е? 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Не мога да кажа, не участвам в Надзора на 

НОИ. Нямам представа. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз предлагам да гласуваме. Предложението е 4 

млн. лв., които, ще бъде посочено в мотивите, че са за новите дейности и 

останалото ще бъде общо посочено, че за средства за разходи за персонал, 

без да уточняваме дали е за увеличение, дали за компенсация. 
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ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Чисто процедурно не трябва ли да гласуваме 

това, което е официалното предложение и след това да се подлага на 

гласуване новото предложение? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е „за“ официалното предложение за 

увеличение със 7.7 млн. лв., моля да гласува. 

ЗА – Теодор Василев. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева – 

Тодорова, Румен Спецов, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предложението не се приема.  

Г-н Спецов, имаше въпрос към Вас дали има планове за промени в 

увеличение на възнагражденията на служителите на НАП, бюджетни 

разчети към момента. 

РУМЕН СПЕЦОВ: Ще има с актуализацията на бюджета. 

Предвиждат се. Дали ще бъде изпълнено, не мога да кажа. Дадено е 

предложение, дали ще бъде изпълнено, не мога да кажа. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Ние сме една брънка от пътя. Още ние като 

спрем нещата, нататък вече следващите нива вече са предопределени. 

Затова беше хубаво да подкрепим това предложение, пък нагоре каквото 

стане. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Първото предложение го отхвърлихме. Второто 

предложение е 4 млн. лв., като се уточнява, че е за новите дейности и 

другите са за разходи за персонал, без да уточняваме вътрешното 

разпределение, което в момента експертно не е готово. И след две седмици 

да получим анализ, както поиска г-жа Лорер. 

Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
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ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова, Румен 

Спецов, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ:И сега остана последно болничната помощ. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 45.7 млн. лв. до тук.  

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз се въздържам по това предложение. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В такъв случай предлагам да гласуваме реда, 

който е здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ. 

Увеличение с 45.9 млн. лв. за болнична медицинска помощ. Който е „за“, 

моля да гласува. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова, Румен 

Спецов, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев, Боян Бойчев. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предложението се приема.  

И сега да гласуваме да одобрим в цялост проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Който е 

съгласен, моля да гласува. Приема се. 
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По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Законa за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година след 

становище на министъра на здравеопазването.  

2. Възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса, на 

основание чл. 19, ал. 7, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, да внесе 

чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрения по т. 

1 проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 година. 

ЗА – Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова, Румен 

Спецов, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев, Боян Бойчев. 

Д-р Иван Кокалов по време на гласуването е извън залата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: С това приключихме. Нямаме внесен материал в 

т. Разни. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Само може би това, което г-жа Лорер спомена за 

„Информационно обслужване“ в продължение от срещата в понеделник и 

протокола. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Бяхме говорили, за да има прозрачност, да се 

направи прес релийз за това как е направена методологията за 

разпределение към болничните заведения. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да направя прес релийз. Аз не 

съм правил методологията, тъй че .. Какво да напишем в прес релийза? Ако 
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ми кажете точно какво да напишем в прес релийза така, че да успокоим 

лечебните заведения – ок. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Да се напише точната методология. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Има три различни неща. Едното е прес 

съобщение от Централно управление – управителя, другото е прес 

съобщение от името на Надзорния съвет и на отделни членове на 

Надзорния съвет. Сега ние тук говорим за прес съобщение на Надзорния 

съвет. Трябва да си го изпратим по между си и да го съгласуваме, и тогава. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: За да им е ясно. До сега бюджетът се е 

разпределял както миналата година плюс 7% и край. Ние сега казваме, че 

това беше по-особена година, НУР, аванси, дискутирахме 4 часа, обсъди се 

детайлно и казваме.. Ще го опишем точно как става – стойностите от 

миналата година, обемите по новите цени на пътеките, ще ги напишем като 

алгоритъм и ще Ви го изпратим на всички. То няма да е политическо 

послание по никакъв начин, то ще е само алгоритъма какво е станало. 

Стойностите от миналата година, умножени обемите по новите цени на 

клиничните пътеки. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Вътре можете да добавите, понеже сутринта 

случайно гледах, чух един лекар, който се оплаква от електронните 

направления, как ги праща всички при гинеколог. И там той отправи …, 

недоволство изрази от здравната каса, свързвайки здравната каса с НЗИС. 

Според мен ясно трябва да се каже във въпросното прес съобщение и това 

може да бъде съобщение към лекарския съюз, които да информират своите 

членове чии са отговорностите на страните. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това са две различни неща. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ти напиши за дигитализацията, а ти за 

методологията и да си ги разменим. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, но трябва да се отчетат данните, които 

имаме, че с изключение на една система, всички други работят. Това и от 

лекарския съюз върнаха като информация. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз затова, както виждате, не съм 

пускал никакъв прес релийз във връзка с НЗИС. Нито съм се намесвал, нито 

съм казвал нещо…За НЗИС аз дума няма да кажа и да напиша. 

Категорично. Това не е система на касата. Не отговарям за НЗИС. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Именно. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това ли да напиша? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Може ли да запишем, че проф. Салчев отказва 

да направи прес релийз за методологията… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не съм отказал. Аз не мога да го 

направя, защото тази тъй наречена „методология“, която беше представена 

от г-жа Естел Василева, на мен не ми е ясна. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Това не е вярно. Ние тук 

четири часа седяхме. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: ОК, напишете в протокола, че проф. 

Салчев отказва да изпълнява решенията на Надзора. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Не, проф. Салчев каза, че методологията не му е 

ясна. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да, запишете го в протокола. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Моля да се запише в моя 

реплика, че тази методология беше обсъждана на многочасова среща в 
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касата в негово присъствие и с негово участие, по време на което той 

самият даде конструктивни предложения и тази методология бе изпратена 

за Надзора, който не се състоя. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това не значи, че ми е ясна. Как 

изведнъж решихме, че 60% ще дадем на новите дейности, 50% на еди кой 

си и т.н. На какво основание, след като няма утвърдена такава 

методология? 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: На база бизнес плановете. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Вие много добре знаете. 

Надзорният съвет на заседанието обсъди разликите в бизнес плановете и 

кои дейности са нови за региона и кои не са. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Добре. Закривам днешното заседание на 

Надзорния съвет. 

Заседанието приключи в 11.50 часа 
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