
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

23 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 23 ноември 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: д-р Александър Златанов, Борис 

Михайлов, Мария Беломорова, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. 

Андрей Дамянов. 

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

подуправител на НЗОК. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Людмила Петкова, д-р 

Иван Кокалов, Теодор Василев. 

 

Заседанието започна в 17.00 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, благодаря, че се 

отзовахте на поканата на министъра на здравеопазването и проведохме 

среща с представители на Управителния съвет на Българския лекарски 
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съюз. Сега преминаваме към дневния ред за свиканото днес извънредно 

заседание на Надзорния съвет. Имаме кворум от 6 човека, тъй че откривам 

днешното извънредно заседание на Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса. Дневният ред е пред Вас. Той е от три точки и т. 

4 – Разни. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да 

гласува. С шест гласа „за“ дневният ред е приет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 

2. Постъпило предложение от БЛС с писмо техен изх. № 291/18.11.2022 г. и 

наш квх. № НС-06-00-23/18.11.2022 г. за „Условия и ред в изпълнение на 

§ 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.“. 

3. Прилагане на реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона 

за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

4. Разни. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Мария Беломорова, Боян 

Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По т. 1 от дневния ред - след 

проведената среща с представители на Управителния съвет на Българския 

лекарски съюз подписахме Договор за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., с 

който се приема да се увеличат цените в болничната медицинска помощ с 

8% и медико-диагностичните дейности с 18% считано от 01 септември 2022 

г. Също така се договорихме, че след приемане на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. цените на медицинските 
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дейности за ПИМП и СИМП ще се преразгледат, считано от 01.01.2023 г. в 

рамките на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. Тъй че това е по т. 1 от 

дневния ред. 

По т. 2 от дневния ред – предложението за „Условия и ред в 

изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.“ също 

постигнахме съгласие с Българския лекарски съюз. Колегите от НЗОК ще 

подготвят проект на „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г.“ съгласно постигнатите договорености. Ще ни 

го изпратят да го погледнем и ще го изпратим на Българския лекарски съюз 

за съгласуване. 

Преминаваме към т. 3 от дневния ред - Прилагане на реда на чл. 12, 

ал. 1 и ал. 2 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

Проф. Салчев, заповядайте да докладвате. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Директорът на РЗОК - Благоевград 

предлага компенсирани промени на месечни стойности за дейностите в 

болнична медицинска помощ, извън приложение 1 от Правилата по чл. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. по договорите с МБАЛ 

„Благоевград“ АД, МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и СБАЛО „Свети 

мина“ЕООД. Като предложението е на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД да се 

увеличат средствата със 180 хил. лв. за сметка на намаление с по 90 хил. лв. 

на МБАЛ „Благоевград“ и МБАЛ „Югозападна болница“ ЕООД. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Прави впечатление, че сумите са много кръгли. 

Искам да обърна внимание, че в документите, изпратени от РЗОК – 

Благоевград, липсваха писмата, които са цитирани от двете лечебни 

заведения и ми се наложи аз да звъня в РЗОК – Благоевград, за да ги 

получим. И ще помоля оперативното ръководство да обърне внимание на 

директорите на РЗОК да изпращам в пълнота документите. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, други изказвания? Имате 

проекта на решение пред Вас. Който е съгласен да утвърдим така 

предложените компенсирани промени между трите лечебни заведения в 

РЗОК – Благоевград, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 

Решението се приема с шест гласа „за“. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, компенсирани 

промени на месечните стойности на РЗОК - Благоевград между МБАЛ 

„Благоевград“ АД, МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и СБАЛО „Свети 

Мина“ ЕООД за дейностите извън Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК - 

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

отразят в Приложение 2 към сключените индивидуални договори на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Мария Беломорова, Боян 

Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Следващото в тази точка е 

предложението на директора на РЗОК – Сливен за компенсирани промени 

на месечни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ, извън 

приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 

г. по договорите със САГБАЛ „ЕВА“ ЕООД, гр. Сливен и МБАЛ „Св. 

Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора. Като от МБАЛ „Св. Петка 

Българска“ ЕООД се прехвърлят на САГБАЛ „ЕВА“ ЕООД 4 282 лв. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, въпроси? Не виждам. 

Който е съгласен да утвърдим така предложените корекции, моля да 

гласува. Шест гласа „за“. Решението е прието. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение, компенсирани 

промени на месечните стойности на РЗОК - Сливен между САГБАЛ „ЕВА“ 

ЕООД, гр. Сливен и МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора 

за дейностите извън Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директора на РЗОК - 

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

отразят в Приложение 2 към сключените индивидуални договори на 

изпълнителите на болнична медицинска помощ.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Мария Беломорова, Боян 

Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: И преминаваме към точка Разни. 

Това е получено писмо от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, с 

което се отправя молба да разрешим сключване на ново допълнително 

споразумение за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, 

извършване на амбулаторни и клинични процедури предвид това, че 

МБАЛББ „св. София“ ЕАД е преобразувана чрез вливане в УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски“ ЕАД. Проф. Салчев, заповядай да докладваш. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В случая е налице универсално 

правоприемство за приемащото дружество и правоприемникът УМБАЛ 
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„Св. Иван Рилски“ ЕАД встъпва във всички правоотношения, които са 

породени до момента на вписване на заличаването на МБАЛББ „Света 

София“ ЕАД в Търговския регистър, а именно 23.09.2022 г. Съгласно два 

протокола от дата 29.06.2022 г. на министъра на здравеопазването „След 

преобразуването на „МБАЛББ „Света София“ ЕАД, предвид значимостта и 

медицинската целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен 

процес в структурите й, същите да бъдат съхранени в обема и в обхвата на 

осъществяваните от тях специфични дейности“. Със заповедта на 

министъра на здравеопазването от 28.09.2022 г. се разрешава на УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“ ЕАД да осъществява нови медицински дейности по 

медицински специалности „Пневмология и фтизиатрия“, „Детска 

пневмология и фтизиатрия“, „Гръдна хирургия“, „Анестезиология и 

интензивно лечение“, „Обща и клинична патология“, „Микробиология“, и 

тези нови дейности да се осъществяват в базите на заличеното дружество – 

МБАЛББ „Св. София“ ЕАД. Съгласно тази заповед срокът за реализиране 

на проекта, до който УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД може да подаде 

заявление за промяна на разрешението за осъществяване на лечебна 

дейност е до осемнадесет месеца. За да може лечебното заведение да 

извършва и да отчита медицинска дейност в периода до момента на 

издаване на ново разрешително за дейност е необходимо Надзорният съвет 

да разреши сключване на допълнително споразумение, за да се осигурят 

правата на пациентите, защото, ако няма такова решение, трябва да спрем 

плащането, което за мен, за една голяма болница, която извършва 

високотехнологични операции, ще бъде непростимо, ако се хванем за 

буквата на закона.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Въпросът е да са го изработили.. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те са го изработили, те си го 

отчитат, но нямат разрешително, нямат анекс. Окончателното разрешение 
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за дейност, защото това е по заповед, окончателното разрешение за 

дейност, което го чакаме, то е в шестмесечен срок. Лечебното заведение 

трябва да може да работи и да отчита извършената дейност. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз подкрепям изготвения проект 

на решение и гласувам „за“. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, други изказвания? Ако 

няма, Ви предлагам да разрешим сключването на ново допълнително 

споразумение за оказване на болнична медицинска помощ, за да се 

осигурят правата на пациентите и предвид значимостта и медицинската 

целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес. Който е 

„за“, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Решението се 

приема с шест гласа „за“. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава сключването на ново допълнително споразумение за оказване 

на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, извършване на 

амбулаторни процедури и клинични процедури съобразно разрешените на 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД със Заповед № РД-01-466/28.09.2022 г. на 

министъра на здравеопазването нови медицински дейности по медицински 

специалности „Пневмология и фтизиатрия“, „Детска пневмология и 

фтизиатрия“, „Гръдна хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, 

„Обща и клинична патология“, „Микробиология“. 

Сключването на допълнително споразумение е с цел недопускане 

блокиране на дейността на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, което е 

универсален правоприемник на МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, с оглед 

осигуряване правата на пациентите и предвид значимостта и медицинската 

целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес.   
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2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директора на РЗОК – София-

град за настоящото решение и предприемане на действия по 

компетентност.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Мария Беломорова, 

Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря Ви, колеги, за 

участието. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Надзорния съвет. 

 

 

Заседанието приключи в 17.30 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 

 


