
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

04 МАЙ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 04 май 2022 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 

1, ет. 4 се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НЗОК. 

 

Присъстват: 

От Надзорния съвет на НЗОК: Васил Пандов, Естел Василева - Тодорова, 

д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Христина 

Николова. 

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

подуправител на НЗОК. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Виолета Лорер, Румен 

Спецов, Теодор Василев 

 

Заседанието започна в 14.20 часа. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Откривам днешното заседание на Надзорния 

съвет. Присъстват шестима представители. Предварително обявения дневен 

ред е 

 



2 

 

„ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за текущо изпълнение към 31.03.2022 г. на бюджета на 

НЗОК. 

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

ПИМП и на СИМП за второ тримесечие на 2022 г., съгласно реда на 

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

за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична 

първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на 

броя на назначаваните специализирани медицински дейности и 

стойността на назначаваните медико-диагностични дейности за 2022 г.“ 

№ РД-НС-04-36/28.03.2022 г. 

3. Утвърждаване на годишни месечни и индикативни стойности по РЗОК за 

дейностите в болничната медицинска помощ, и за медицински изделия и 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказаните медицински услуги за 2022 г. 

4. Доклад от комисията по чл. 7, ал. 5 от Правилата за условията и реда за 

прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. по предоставената от 

РЗОК информация за нови дейности по КП/АПр/КПр по чл. 37а и чл. 37б 

от ЗЛЗ и необходимите средства за тяхното финансиране. 

5. Разни.“ 

Който е „за“ така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема 

се. 

ЗА – Васил Пандов, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван Кокалов, Боян 

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

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Първа точка е доклад за текущото изпълнение на 

бюджета на НЗОК към 31.03.2022 г. от Ганка Аврамова – директор на 

дирекция „Бюджет и финансови параметри“. Някакви коментари? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Искам да направя, ако ми разрешите, 

доц. Пандов, коментар. В доклада има много интересни неща. Тъй като е 

направено сравнение тримесечие миналата година – тримесечие тази 

година и на таи база днес съм разпоредил на компетентните дирекции в ЦУ 

на НЗОК във връзка с разликите, които са миналата година първото 

тримесечие и тази година първото тримесечие над 25% стойностите на 

услугите, които са предоставяни в първичната извънболнична медицинска 

помощ, специализираната извънболнична медицинска помощ и болничната 

медицинска помощ, да представят анализ кои лечебни заведения и по каква 

причина се е получило това превишение. Особено за някои клинични 

пътеки е много интересно, където има много голямо превишение спрямо 

миналата година. Това е като коментар. Иначе може да видите какво е 

движението на средствата. Имаме леко неизпълнение на приходната част и 

в някои от параграфите превишение над 25%, което е нормално за тази една 

четвърт от годината. Това е информативен доклад, който се предлага на 

членовете на Надзора, за да могат да наблюдават движението на 

здравноосигурителните плащания и другите видове разходи. Тук виждате 

движението на средствата по всички други пера. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Един въпрос за лекарствените продукти. Тук 

имаме превишение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не е приложен още Механизма.  

ВАСИЛ ПАНДОВ: За ПИМП и СИМП имаме превишение? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В някои от направленията имаме 

превишение. А имаме стремглаво намаление на профилактичните. Просто 
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сравнявайки година с година по видовете дейности става ясно какво се 

получава. Може би ще е интересно да се видят и таблиците.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Може ли само да формулирате това, което казахте 

в началото, че сте възложили да се изготви доклад, който да обсъдим. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Възложил съм да направят анализ на 

всичките дейности, които надвишават с 25% спрямо миналата година. 

Срокът за изготвяне е 1 месец.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз бих предложилq след като бъде готов анализът, 

да имаме възможност да се запознаем с него и да вземем отношение, ако е 

необходимо. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Тук предложението за решение е: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Приема за информация текущото изпълнение към 31 март 2022 г. на 

бюджета на НЗОК за 2022 г.“. 

Който е съгласен да приемем за информация текущото изпълнение на 

бюджета към 31 март 2022 г., моля да гласува. Приема се единодушно. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Точка 2 от дневния ред е - Утвърждаване на броя 

СМД и стойността на МДД на изпълнителите на ПИМП и на СИМП за 

второ тримесечие на 2022 г., съгласно реда на „Правила за условията и реда 

за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към 

договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на 

извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на 

назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на 

назначаваните медико-диагностични дейности за 2022 г.“ № РД-НС-04-

36/28.03.2022 г. Миналия път обсъждахме, че те нямат към 1 май 

определени регулативни стандарти. Като е посочено в доклада на Ганка 
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Аврамова, че направленията № 3 са увеличени с 10%, направленията № 3а 

са увеличени с 10% спрямо предходната година. Средствата за медико-

диагностични дейности са нараснали с 54%. Някакви коментари? Мисля, че 

трябва да го приемем днес, защото те продължават да нямат регулативни 

стандарти и вече е започнал месеца.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние сме заложили това, което каза г-

жа Естел Василева, да се вдигнат с 10%. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз нямам възражения. Предложението за 

решение е: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Утвърждава, в приложение към настоящото решение, броя на 

назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на 

медико-диагностичните дейности от изпълнителите на първична 

извънболнична медицинска помощ и специализирана извънболнична 

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

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

Точка 3 е - Утвърждаване на годишни месечни и индикативни 

стойности по РЗОК за дейностите в болничната медицинска помощ, и за 

медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказаните медицински услуги за 2022 г.  

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз изпратих имейл в който 

помолих да се направи анализ на стойностите на лечебните заведения, да се 

покажат и с новите дейности как би изглеждал бюджета, тъй като до 

момента не сме обсъждали начина на разпределение на месечните 

стойности и затова предлагам тази точка да отпадне от дневния ред. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Съгласен съм. Трябва да кажете кога 

ще се събере Надзора. Колегите вече работят по анализа и в най-кратък 

срок ще Ви бъде предоставен. Съгласен съм да се отложи тази точка, както 

и следващата – доклада на комисията, която трябва да прегледа това, което 

ще Ви изпратим на всичките. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който е „за“ отлагане на т. 3 и т. 4 от гласувания 

дневен ред за разглеждане на следващото заседание на Надзорния съвет, 

моля да гласува. Приема се единодушно. 

И сега преминаваме към т. Разни, където имаме докладна записка от 

Гергана Ненчовска – директор дирекция „Информационни технологии и 

системи за здравноосигурителни плащания“. Става дума за доклад относно 

договор от 2019 г. между НЗОК и „Информационно обслужване“ АД. Това 

е във връзка, с което г-н Бойчев поиска.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Вие гледахте ли докладната? На мен ми е 

неудобно. Аз очаквах касата да докладва. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз няма какво повече да докладвам 

допълнително от този доклад, който описва двегодишното обслужване от 

страна на „Информационно обслужване“ на информационните ни системи. 

Ние сме го направили точка по точка какво е по договора и т.н. Те при 

всяко допълнително действие ни калкулират цени, които не са обясними за 

касата. Поради това, че в момента, в който искаме нещо да се надгради, по 

изискванията на договора, те трябва да кажат колко човека, кои са тези 

хора, какви длъжности изпълняват, колко е часовата им ставка. При нас 

пристигат толкова човека за такава сума. Освен това Вие видяхте колко 

писма са изпращани. За мен в момента договорът се изпълнява 

непрофесионално, не достатъчно и виждате колко още неща имаме 

неизпълнени по договора, най-вече, което ме притеснява е, че все още 

нямаме протоколите за електронните рецепти, все още електронната 
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рецептурна книжка не работи в пълен обем, тъй като ги няма протоколите, 

все още има неизяснени неща по контролите, все още се дава информация 

извън това, което касата трябва да дава като информация. Това е като 

въведение. Иначе техническата част са Ви я казали. И последното, което е, 

миналата година през пролетта ги попитах – кажете, какво можем да 

направим, за да настроим системите. Изпратиха ми една екселска табличка 

с осем реда, където се повтаряха дейности. Сигурността на системите е 

много важна, за да могат да се осъществят всички необходими плащания, 

които се движат електронно. За мен основното, което трябва да бъде, е 

коректното изпълнение на договора, това, което се поставя като задачи, да 

се каже как и кога ще се изпълни. И не на последно място непрекъснатото 

смесване на НЗИС с информационните системи на касата. 

Информационните системи на касата нямат отношение към строителството 

на НЗИС. Получих писмо от министър Божанов да дадем интерфейс към 

всички наши системи. Ще го дадем това, след като се види по какъв начин 

и какви данни могат да се получават от нашите системи, за да влизат в 

НЗИС. Но некоректното прехвърляне на лични данни от системата на 

касата към НЗИС, за да се създаде електронното досие, за мен не е редно 

без нашето разрешение. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Колеги, аз мисля, че обосновката е много ясна. На 

стр. 5 е посочен конкретния случай със спирането на Персонализираната 

информационна система. Там е написано, че изпълнителят е уведомен на 7 

април, а до 18 април той не е предоставил изисканата информация. Също 

така изпълнителят е обявил, че е възстановена работата на 18 април, а в 

действителност, а само част от работата е била възстановена на 21 април. 

Само да обърна внимание, че за закъснение от 6 часа ръководството на 

„Български пощи“ беше сменено моментално. Отчитайки това, което е 

написано и това, което управителят сподели, за мен решението е очевидно, 

а именно – прекратяване на този договор. 
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ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: По-скоро да направим една 

среща с „Информационно обслужване“, за да се вземе решение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не бих препоръчал да се прекрати 

договора, защото нямаме подготовка кой ще поеме това нещо. Договорът е 

сключен до края на годината и Надзорният съвет трябва да вземе решение 

какво ще правим следващата година, кога обявяваме нов търг, за какво го 

обявяваме, какво искаме да постигнем и т.н. Явно с този търг, който е 

проведен 2019 г. и е сключен този договор, не е постигната стабилизация на 

информационните системи на касата, не е направен преходът към нова 

информационна система, каквото е едно от изискванията, ние и до момента, 

както каза г-н Бойчев, нямаме доклад дали ПИС е стабилна и работи. 

Никакъв доклад, въпреки многократните искания от наша страна. Тъй че 

каквито и разговори да се провеждат аз очаквам по някакъв начин да се 

реши този проблем, защото се оказа, че касата е виновна, непрекъснато 

касата е виновна. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз мисля, че договорът изтича в края на годината. 

Времето никак не е много, ако от 1 януари, условно казано, трябва да се 

сключи нов договор.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Информационно обслужване е под 

контрола на друг държавен орган. Това са сериозни проблеми, налагат 

промяна със сигурност. За да не влизаме в конфликт с това министерство, 

трябва да им дадем възможност… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След решение на Надзорния съвет е 

изготвено писмо до министър Божанов с молба да бъде изискано в най-

кратки срокове „Информационно обслужване“ да предприеме действия. 

Министър Божанов отговори много кратичко – „Информационно 

обслужване“ си е свършило работата. Освен това имам зададен въпрос от 
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парламента за това нещо. Аз искам изпълнение на нещата по договора и 

сигурност на системите. 

АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Аз не виждам пречка, като видим, 

че изтича договора, т.е. още от сега да се заложат някакви параметри, които 

да се сложат в обществената поръчка. Т.е., проблемите, които са 

възникнали при изпълнението на този договор, да се заложат като 

изисквания към участниците в обществената поръчка. А пък, ако искат, 

„Информационно обслужване“ да кандидатстват. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Това означава, че в следващите седем месеца да 

няма промяна. 

АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Аз не съм сигурна, че друга фирма 

може толкова бързо да реагира. Аз не съм специалист. 

БОЯН БОЙЧЕВ: На базата на тази докладна не виждам защо трябва 

да се продължава работата с този изпълнител. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Надзорът би трябвало да излезе с 

решение, че каним министър Божанов, министъра на здравеопазването, 

„Информационно обслужване“ и други на среща, на която този въпрос да 

бъде поставен. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да направим една среща с тях. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Трябва да организираме среща с тях, но, както 

каза и проф. Салчев, трябва да присъстват проф. Сербезова, министър 

Божанов, за да можем да дискутираме на съответното равнище тези 

проблеми. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Пак казвам, че илюстрацията с „Български пощи“ 

за шест часа… 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз съм съгласен, че този въпрос трябва да бъде 

повдигнат пред министър Божанов, защото той в крайна сметка е този, 

който трябва да вземе решение. 

БОЯН БОЙЧЕВ: За мен това е изключително тревожно, защото тук 

говорим за лични данни. В момента няма още уверение, че ПИС работи.  

АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА: Това са недопустими неща, но 

въпросът е как е най-разумно да се действа. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Колеги, предлагам да вземем конкретно решение, а 

именно в спешен порядък да се проведе такава среща с министъра на 

здравеопазването, министъра на електронното управление, 

„Информационно обслужване“. Предлагам срещата да се проведе на 18 май 

и съответно да се изпратят писма от доц. Пандов до участниците в срещата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Колеги, благодаря Ви за участието. Закривам 

заседанието. 

Заседанието приключи в 15.00 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

ВАСИЛ ПАНДОВ 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 

 


