
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

22 МАРТ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 22 март 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, 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: д-р Иван Кокалов, адв. 

Христина Николова. 

 

Заседанието започна в 09.00 часа. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Имаме необходимия кворум. Откривам 

днешното заседание на Надзорния съвет. 

Обявеният дневен ред още от вчера е ясен. Всички сте го получили. 

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Утвърждаване на общи стойности на РЗОК за м. март 2022 г. за 

изпълнителите на болнична медицинска помощ. 

2. Разни. 

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

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

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: По първа точка предложеното решение е да 

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

болничната медицинска помощ (БМП), за медицински изделия и за 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните 

медицински услуги, в т.ч. и стойности за дейностите в БМП за месец на 

дейност март 2022 г. и стойности за медицински изделия и за лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински 

услуги, за месец на дейност м. февруари 2022 г., в приложения към 

настоящото решение и да възложим на управителя на НЗОК да разпореди 

на директорите на РЗОК да предложат разпределение на утвърдените им по 

т. 1 стойности за дейностите в БМП, за медицински изделия и за 

лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните 

медицински услуги за месец на заплащане април 2022 г., по изпълнители на 

БМП, съгласно сключените им договори. 

Както вече знаете, това е във връзка с този параграф, който приехме в 

Преходни и заключителни разпоредби на Правилата за дейност м. март да 

приложим, тъй като нямаме още утвърдени цени и обеми в анекса към 

Националния рамков договор, да приложим критерия 1/12 от касовото 

изпълнение за миналата година, най-общо. Всички сте получили 
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докладната записка на проф. Петко Салчев, както към нея е приложена и 

докладната записка от директор дирекция „Бюджет и финансови 

параметри“ – Ганка Аврамова, и предложени както стойностите, които в 

исторически план, така и предложението за утвърждаване на стойностите в 

болнична медицинска помощ по приложение 1, извън приложение 1, както 

и за медицински изделия, и лекарствени продукти, които се заплащат извън 

стойността на клиничната пътека. 

Някакви коментари по предложените материали, изказвания по тази 

точка първа? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Тук нямам коментари, а по-

скоро въпросът ми е когато се изпращат към РЗОК да им се изпратят 

допълнителни файлове с разпределението по болници и вече от тяхното 

предложение, което връщат, ако има някаква промяна да опишат детайлно 

на какво се дължи това с детайлна калкулация и факти, анализ на нови 

дейности и т.н. Това ми е единствената молба, за да можем после като 

гледаме предложенията да не се чудим. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Това е по-скоро за следващия етап, когато РЗОК 

предложат стойностите. По самото разпределение по РЗОК няма коментар. 

В т. Разни ще обсъдим другото. 

В такъв случай предлагам, ако няма други коментари, да приемем 

тези стойности. Който е „за“ приемането на предложените стойности и 

възлагането на управителя да ги изпрати на Районните 

здравноосигурителни каси, моля да гласува. Единодушно се приема. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава общи стойности на РЗОК за м. април 2022 г. за дейностите в 

болничната медицинска помощ (БМП), за медицински изделия и за 
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лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните 

медицински услуги, в т.ч. и стойности за дейностите в БМП за месец на 

дейност март 2022 г. и стойности за медицински изделия и за лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински 

услуги, за месец на дейност м. февруари 2022 г., в приложения към 

настоящото решение. 

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

предложат разпределение на утвърдените им по т. 1 стойности за 

дейностите в БМП, за медицински изделия и за лекарствени продукти, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги за 

месец на заплащане април 2022 г., по изпълнители на БМП, съгласно 

сключените им договори. 

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

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

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В т. Разни, тук вече коментарът, който направи г-

жа Василева. Проф. Салчев искаше да отговори. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Моят коментар е, че това иновативно 

предложение беше дадено вчера от г-жа Ганка Аврамова, с което аз не се 

съгласих, защото това е нарушение на Правилата. Ако ще даваме 

разпределение по лечебни заведения, то трябва да бъде утвърдено с 

решение на Надзорния съвет. Тъй като Правилата изискват единствено и 

само изпращане на стойностите на ниво районна каса. Приемам 

предложението на г-жа Василева, но тогава трябва да подготвим и 

справката, която е 1/12 за съответните лечебни заведения, която трябва да 

бъде разпределена предварително. Решението е Ваше как да постъпим. Тъй 
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като това е оперативна дейност, аз лично не бих се съгласил да изпратя на 

РЗОК, които ще направят следното, защото това е нормално, след като 

Надзорът ги е разпределил предварително, най-общо казано, те само ще ги 

потвърдят. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Доколкото разбирам съображението на проф. 

Салчев е, че ако им изпратим някакъв модел, те ще го възприемат като 

обвързващо съдържание и да няма тълкуване, че Надзорният съвет 

предварително е разпределил стойностите, тъй като по Закона за бюджета 

на Националната здравноосигурителна каса, безспорно по закон те трябва 

да предложат, сега ще стигнем и до комисията, тази комисия да ги провери 

и да ни ги внесе в Надзорния съвет. Т.е., тук доколкото разбирам 

съображението на проф. Салчев е, пак повтарям, да не ги тълкуват, че ние 

предварително по някакъв начин определяме стойностите. Това не пречи за 

мен ние да имаме това изчисление, което Ганка Аврамова предлага и после 

на всяка една РЗОК, която се отклонява, комисията да посочи причините и 

да изиска от РЗОК данни. Тук и аз не мога да кажа със сигурност кое е 

правилно. Действително има някаква опасност и ако им дадем едни 

стойности, те да решат, че това са стойностите, които им казваме да 

приложат. А ние предварително не даваме. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз мисля, че освен, че могат да го 

приемат като някаква обвързаност, ще нарушим и процедурата, защото тя е 

разписана ясно и ние ще изземем функциите на РЗОК и така или иначе 

законово не е предвиден този ред. Друг е въпросът ние какво целим и 

според мен двойна проверка не е излишна, можем да го направим, но дали 

в рамките на комисия или не, тези данни се анализират от Централно 

управление на НЗОК. Така че, данните ще дойдат от Вас. Но процедурно 

мисля, че това ще бъде в нарушение на закона. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз мисля, че можем да напишем едно по-ясно 

писмо, че съгласно параграф еди кой си от Правилата. Трябва те да се 

придържат към § 4, че те трябва да ги определят в рамките на 1/12 от 

годишната стойност разпределена по изпълнители на болнична медицинска 

помощ пропорционално спрямо касово изплатените средства през периода: 

м. декември 2020 г. – м. ноември 2021 г. Да им посочим изрично в писмото, 

че ако те се отклонят от това разпределение, да има изрични мотиви и 

указания в коя част те са се отклонили от това. Мисля, че по този начин, без 

да им ги даваме предварително, всяка РЗОК.. Тъкмо комисията ще види и 

ще е едно тестване на процедурата. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Да имаме сравнението с 1/12 и 

ясни обяснения. Не по принцип има нови дейности, а колко легла, какви са 

новите дейности, защо така са изчислени. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз така предлагам управителя на НЗОК – проф. 

Салчев в писмото до директорите на РЗОК изрично да посочи, че  

определят съгласно касовото изпълнение. Ако не съответстват на касовото 

изпълнение и има преразпределение или промени спрямо касовото 

изпълнение, изрично всяка РЗОК да посочи за кои лечебни заведения с 

мотиви и описание. Изрично все пак да им го кажем. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Днес ще подготвя писмото и ще го 

изпратя това, което ще изпратя на РЗОК, ще го изпратя и на всички членове 

на Надзора, за да са информирани какво искаме от касите. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, да знаем какво искаме от тях и после… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И, ако нещо сте забелязали, ние 

веднага можем да променим писмото, ако има някакви забележки. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: И като видим писмото ще можем да кажем дали 

тези указания към РЗОК са достатъчни или не. Какъв срок да им дадем, 

защото те нямат стойности за март? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Максимум до понеделник. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз си мислех срокът да е по-кратък. Те няма да 

успеят ли? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Трябва да прилагат чл. 7, ако имат 

нови дейности и нови лечебни заведения. А там са комисиите, които трябва 

да се събират. Ще им дадем срок до четвъртък. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Идеята ми е следната, ако четвъртък те ги 

подадат, комисията да ги разгледа в петък, за да можем ние в понеделник 

да ги приемем. Какво мислите? 

В такъв случай предлагам, че ако има РЗОК, които съобщят 

оперативно на управителя, че не са в състояние да предложат заради 

комисия или поради друга причина, тогава ще бъдем в контакт и 

комисията, която после трябва да ги разгледа, съответно няма да се събере 

в петък, защото очевидно те не са ги изпратили. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Във връзка с Правилата, които 

приехме. Те са от 1 април. По какъв начин гарантираме, че Механизма 

може да се използва за първите три месеца? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз мисля, че този въпрос можем да го решим с 

анекса към Националния рамков договор. Ако искаме Механизма по 

някакъв начин да бъде приложим, ако имат надвишение на определените 

стойности… Правилата влизат в сила от 1 януари 2022 г. В § 1 от 

Правилата е посочено, че те влизат в сила от 1 януари. Но другото, което, аз 

мисля, че това изрично и в момента ще обсъждаме текстовата част на 

анекса към Националния рамков договор, който има много преходни 
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разпоредби. Идеята ми е, че в преходните разпоредби можем с лекарския 

съюз да уточним именно една изрична разпоредба, даже според мен, когато 

е в анекса ще сме по-спокойни, че Механизмът ще се прилага и за 

стойностите, които са от 1 януари. Защото този Механизъм, неговата 

основа е в НРД. Той е описан в чл. 368 и чл. 369. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да има проблем после да се 

преизчислят нещата. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В текстовете към анекса изрично да посочим, че 

Механизмът по чл. 368 и чл. 369 се прилага за цялата бюджетна година от 1 

януари 2022 г. Т.е., да могат те тези стойности да могат да ги прехвърлят в 

следващите месеци. Да не влизам в детайли. Да се върнем към въпроса на г-

жа Василева, да гарантираме, че се връщаме към прилагането на 

Механизма, редовните правила. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Точно така. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: В тази точка остана комисията. Вчера има писмо 

от Министерството на здравеопазването, с което предлагаме г-жа Мария 

Беломорова за член на тази комисия, която е нашия директор „Бюджет и 

финанси“, която е била член на Надзорния съвет на НЗОК през 2021 г. и 

има опит с тази експертна дейност. 

От страна на Националната здравноосигурителна каса също е 

постъпило писмо с предложение за членове на комисията. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предложих Таня Кирилова, 

Николай Велинов и Павлина Петкова. Двамата са от дирекция „Бюджет и 

финансови параметри“ и Павлина Петкова е юрист, който се занимава с 

НРД. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Очакваме предложението на Министерството на 

финансите. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: От наша страна ще участва Естел Василева. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Аз си мисля, че тази комисия може да покани 

всички членове на Надзора, койот иска да участва в нейната работа. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ако има възможност в някакъв момент, ние 

можем да изискваме информация от директорите на РЗОК, защото бих 

искала тази комисия да е само входа към изясняване на процеси за 

предварителен контрол и после тази отговорност да се даде на управителя 

на НЗОК и директорите на РЗОК. Да се върне към тях тази отговорност и 

тогава да се викат директорите на РЗОК, да се искат от тях обяснения. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Добре е в състава на комисията да бъде и д-р 

Пенкова, като подуправител, точно по тази линия, за да има авторитет при 

взимане на информация от РЗОК за нуждите на тази комисия. Предлагам го 

като вариант. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма никакъв проблем. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Искам да попитам, 

Министерството на здравеопазването си оттегля първоначалната 

кандидатура за директор човешки ресурси? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да, защото е служебно ангажирана и сме 

изпратили друго писмо. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Това писмо го получихме. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Поради служебната ангажираност на въпросният 

директор на човешки ресурси е друг директор, само че бюджет и финанси. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз тогава, ако реши Надзорният 

съвет в състава на комисията да влезе д-р Пенкова, оттеглям 

предложението за г-жа Петкова и на нейно място д-р Пенкова. Стига 

Надзорният съвет да реши. 
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ВАСИЛ ПАНДОВ: От страна на НЗОК на мястото на Павлина 

Петкова ще участва д-р Пенкова. Министерството на финансите предлагат 

Естел Василева. Казахме вече Министерството на здравеопазването кого 

предлага. Аз имам една неформална молба тази комисия, когато заседава, 

да праща информация на членовете на Надзорния съвет който иска от 

членовете на Надзорния съвет да може да присъства на нейната работа. За 

да е максимално прозрачно. Целта на тази комисия е не да създадем един 

нов органа, който да прави някакви нерегламентирани контроли и 

разпределения, а именно да бъдем максимално прозрачни. Мисля, че е 

нормално когато тази комисия заседава, праща съобщение, ние ще се 

съберем онлайн, ето Ви линк, но само за членовете на Надзорния съвет, не 

за лица извън състава на Надзорния съвет. Изрично повтарям, че извън тези 

петима членове на комисията без други експерти и т.н. Всякакви други 

експерти извън членовете на Надзорния съвет имат забрана за участие в 

тази комисия. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Първо, препоръчвам на комисията максимално 

бързо да направи предложение за правила за работа, които ние да одобрим 

на следващото заседание. Второто, което е, по отношение на мистериозната 

сложна формула, която Вие казахте, че съществува, кога мога да я получа 

тази формула за разпределението. И третото, в момента ние, преговаряйки с 

Българския лекарски съюз, една от темите, които виждам е 

остойностяването на клиничните пътеки. Това за мен е много важно и 

считам, че също трябва да влезе в дневния ред на следващо заседание. 

Имам такова предложение, което предлагам формално да гласуваме. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Темата с преговорите накратко ще обсъдим и 

нея. Г-жа Василева също ще разкаже, защото тя участва, аз участвах вчера 

и г-жа Димитрова участва. Т.е., има членове на Надзорния съвет, които 

винаги участват заедно с оперативното ръководство на НЗОК – проф. 
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Салчев, д-р Пенкова и експертите. Ако искате, мисля, че информацията за 

тези срещи е разпространявана, но вече всяка една среща ще бъде 

изпращана до всички членове на Надзорния съвет, който иска да може 

участва, за да види точно какво обсъждаме като остойностяване. 

Първото предложение на г-н Бойчев, мисля че е напълно 

основателно. Комисията на първото си заседание да обсъди правила за 

работа, които ние като Надзорен съвет на следващото заседание да 

приемем. Но това самата комисия да го направи. Д-р Пенкова ще им 

помогне заедно с колегите от Централно управление за някакви кратки 

правила за работа на тази комисия. Естествено, да небъдат прекалено 

сложни, защото това е един помощен орган, не трябва да бъде някаква 

усложнена административна процедура. Така че приемаме да има правила. 

Относно преговорите с Българския лекарски съюз тук имаме два 

аспекта: първо, остойностяване на дейностите. Тук имаме напреднал етап 

на преговорите. Другото, за което нямаме напреднал етап на преговорите, 

което вчера се обсъди. Ние сме получили миналата седмица предложение 

от управителя на Националната здравноосигурителна каса – проф. Салчев 

за текстови разпоредби конкретни за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор. То не е оформено конкретно като анекс, но 

има конкретни разпоредби. И Председателят на Управителния съвет на 

Българския лекарски съюз с основание постави вчера въпроса – кога ще ни 

изпратите текстове, които ние да разглеждаме. 

Не знам дали сте имали време да ги разгледате. Там са заложени 

съответните срокове за така наречената дигитализация по различните 

параметри, те са три различни срока. Имаме един Механизъм, който трябва 

да дообсъдим с лекарския съюз. Има едно предложение на проф. Салчев за 

корекция на стойностите на отделните дейности. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Основните изменения са по 

предложение на г-жа Естел Василева и Министерството на финансите са 

вкарани механизми, които да стимулират профилактика в първичната 

извънболнична медицинска помощ и в специализираната извънболнична 

медицинска помощ процентите, които трябва да достигнат съответните 

изпълнители на медицинска помощ, за да получават по-високата цена. 

Останалите са изчистване на някои от параметрите, които бяха по-рано. И 

основната част е свързана с изискванията за работа на медицинските 

специалисти по здравни грижи, като един от компонентите и най-големия 

раздел е дигитализацията или така нареченото електронно отчитане на 

прегледи, рецепти и всички тези неща, които трябва да се договорят с 

Българския лекарски съюз, като са вкарани и сроковете за предложения, 

заедно със срокът, който е за така нареченото апробиране на дейността. На 

1 април стартира, а на 1 май вече започва да действа. Всички тези неща са 

Ви предоставени в документите. Тъй че, ако Надзорният съвет прецени, 

могат да бъдат изпратени на Българския лекарски съюз за текстове, които 

са в Анекса, за да могат да си кажат тяхното становище. И още една 

добавка.  

ВАСИЛ ПАНДОВ: Във връзка с предложените разпоредби на 

текстовата част в Анекса към НРД там само трябва да допълним това, че 

едно лице не може да заема длъжност като член на съвета на директорите и 

началник отделение/клиника в лечебно заведение. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Мисля, че имаше такъв текст, който 

казва, че не може да бъде едновременно шеф на клиника и шеф на катедра. 

Ще проверя. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това беше част от нашето коалиционно 

споразумение, ако има възможност да се включи текст в НРД, че не може 

да се изпълняват едновременно две управленски длъжности. 



13 

 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Мисля, че е включено, но ще го 

проверя, ако не – ще го добавим. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: И за комисията, като се пишат правилата, 

молбата ми е да са максимално семпли тези правила, защото до някаква 

степен това е временна комисия, която трябва само да подготви процесите, 

да подготви членовете на Надзора да могат да взимат по-информирано 

решение. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: И моето становище беше правилата да са 

максимално опростени. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам, ако сте съгласни, днес 

нашите юристи и д-р Пенкова да подготвят проект на правила, да ги 

изпратим да ги погледнете и, ако има нещо да кажете и да ги приемете 

после. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предлагам днес до края на деня материалите по 

НРД да бъдат изпратени на всички членовете на Надзорния съвет, за да 

могат до утре да посочат имат ли някакви възражения. Повтарям, това не са 

окончателните текстове. Това е една основа, върху която експертните групи 

да започнат преговори с лекарския съюз. Това е във връзка с позицията на 

Българския лекарски съюз, че ние не им предлагаме конкретни текстове, по 

които да преговаряме.  

Всеки да ги погледне днес до края на деня. Ако има някакви 

забележки, допълнения да ги напише, за да ги предложим за някаква 

основа, за да започнат преговорите още утре по текстовете с Българския 

лекарски съюз. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Нека да е до утре до края на деня. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам Надзорният съвет да 

ме упълномощи да им изпратя анекса, а после преговорите да си вървят. 

Мисля, че така е коректно. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Предлагам материалите утре сутринта да бъдат 

изпратени на лекарския съюз. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз предлагам темата за контрола да бъде 

включена като точка в дневния ред на Надзорния съвет. Да направим една 

ретроспекция на съществуващата практика на контрол и кадровото 

обезпечаване на контрола на ниво районни каси и Централно управление. 

Да го анализираме този процес и да го подобрим. Това, което ни пуска 

ръководството на касата за извършени проверки и направени констатации, 

това е пост фактум. Трябва да има и да чуем мнението на контролните 

органи какво според тях пречи при контрола, плановите проверки не са 

най-доброто решение. Аз предлагам темата за контрола да я включим 

непосредствено след приключване на преговорите.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Съгласен съм. Ще го направим. 

Само че имайте предвид, че контролът и контролните механизми са 

записани в НРД. В ЗЗО има само два члена, по които можем да 

контролираме. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Темата за контрола безспорно е важна. След 

приключване на преговорите, определянето на стойностите на лечебните 

заведения за болнична медицинска помощ, това са ни най-важните за 

системата решения, но април ще насрочим едно заседание, на което да 

започнем да разглеждаме темата за контрола. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Ще помоля, когато говорим за контрола, да го 

разделим на две. Едното е за медицинските дейности, а другото да е за 

лекарствените продукти. Защото нещата са много различни. Да направим 

един Надзор само за болничната медицинска помощ, ръководството на 
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НЗОК да ни каже какви са контролите в момента, как работят, с Вашите 

предложения за подобрение, моля. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Другото ще е за лекарствените продукти, 

включително и в болничната медицинска помощ. 

Извън тази тема поставям още една тема. Имаме протокол от срещата 

от 18 март между представители на НЗОК и Българския зъболекарски съюз, 

на която не са присъствали членове на Надзорния съвет. Вие сте получили 

всички този протокол. И тук оперативното ръководство на НЗОК ми 

обръща внимание, че преговорите с Българския зъболекарски съюз също не 

са много напреднали. Д-р Шарков е посочил да направим сценарий дали 

цените влизат от 1 януари или от 1 април. Като те отново поддържат 

стратегията за по-малко обем и с 32% увеличение на цените на дейностите. 

Моля до следващия Надзорен съвет да вземем отношение и по преговорите 

с Българския зъболекарски съюз. Предлагам да направим среща с тях, за да 

уточним нещата. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Отправям молба април месец в Надзора да 

включим на някой от Надзорите темата за комисиите, които избират 

директорите на РЗОК, моля. Бих искала тези комисии да се разширят и да 

включват представители на различни организации. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В тази връзка утре ще има конкурс 

за три РЗОК, който иска може да заповяда да присъства на избора на 

директорите на РЗОК. Вчера Ви изпратих материалите за предварителната 

оценка. Комисиите, както решите, може да бъдат разширявани, но съгласно 

действащите правила в момента се определят от мен. Аз каня всеки член на 

Надзорния съвет, който иска да присъства. Утре сутринта започват. 

ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Има ли конкурс само с един участник? 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Да. Шумен и Смолян. За Добрич има двама. 
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ВИОЛЕТА ЛОРЕР: Това не е много добре. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Толкова са се явили. 

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

документите. За Смолян са подали двама кандидати, но единият не 

отговаря на условията и е останал един. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Има извлечение от протокола от работата на 

комисията. Вчера е изпратен на всички членове на Надзорния съвет. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За съжаление не мога да Ви ги 

изпратя с личните данни, но утре можете да присъствате, за да видите кои 

са и да оцените работата на комисията. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Утре от колко часа? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В 10 часа започва отварянето на 

писмените разработки. 

ВАСИЛ ПАНДОВ: Който иска да заповяда утре в 10.00 часа в 

Централно управление на НЗОК. 

Ако няма повече въпроси, закривам заседанието на Надзорния съвет. 

Благодаря Ви за участието. 

Заседанието приключи в 10.10 часа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

ВАСИЛ ПАНДОВ 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 

 


