
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

14 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 14 декември 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, Людмила 

Петкова, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов, 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: Борис Михайлов, 

Теодор Василев, Боян Бойчев 

 

Заседанието започна в 15.45 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Имаме кворум 

от 6 човека. Откривам днешното заседание на Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса. Дневният ред е пред Вас. Всеки 
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от Вас го има и е пред Вас. Затова няма да Ви го чета точка по точка. 

Предлагам да го приемем с гласуване. Който е „за“ така предложения 

дневен ред, моля да гласува. С шест гласа „за“ дневният ред се приема. 

Няма против и въздържали се. 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

договор за денталните дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 

2022 г. във връзка с Договор № РД-НС-01-4-15/23.11.2022 г. за изменение 

и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски 

съюз за 2020 – 2022 г. (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г.). 

2. Текущо изпълнение към 30.11.2022 г. и очаквано изпълнение към 

31.12.2022 г. на бюджета на НЗОК за 2022 г. и информация за 

заплатените средства за болнична медицинска помощ за месеци на 

дейност септември – ноември 2022 г. 

3. Приемане на решение за прилагане на § 1, ал. 1 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 

4. Приемане на решение за освобождаване на средства от Резерв за 

увеличаване на средства за здравноосигурителни плащания и за 

вътрешно-компенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК с 

очакван остатък и недостиг на средства за извършване на дължими 

плащания през 2022 г. в това число за специализирана извънболнична 

медицинска помощ, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за 

лекарствени продукти – основна група „В“, регламентирана в чл. 1, ал. 2, 

ред 1.1.3.5.4. от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и актуализиране на 

годишни бюджети и условни бюджети на тримесечие за основни групи 
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лекарствени продукти, определени с решение № РД-НС-04-81/22.07.2022 

г. на Надзорния съвет на НЗОК. 

5. Утвърждаване на компенсирани промени в месечните стойности по 

изпълнители на болнична медицинска помощ и РЗОК за периода 

октомври – декември 2022 г. (месеци на дейност септември – ноември 

2022 г.) по реда на чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и 

приемане на решение за компенсирани промени в средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ със 

средства от Резерв за прилагане на § 6 от Договор № РД-НС-01-4-15 от 23 

ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

6. Утвърждаване на условия, ред и средства за извършване на авансово 

заплащане на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по 

сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. декември 

2022 г. 

7. Прилагане на Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г., чл. 12б, ал. 4 от Националния рамков 

договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., определени 

съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. 

8. Приемане на вътрешно-компенсирани промени и разпределение на 

кредитите между елементите на Единната бюджетна класификация по 

бюджета на НЗОК за придобиване на нефинансови активи за 2022 г. 

9. Приемане на актуализиран годишен план на средствата по бюджета на 

НЗОК за 2022 г. във връзка с приетите решения по т. 2 до т. 8 от дневния 

ред. 
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10. Утвърждаване на месечни и индикативни стойности по изпълнители 

на болнична медицинска помощ и РЗОК за месец на дейност декември 

2022 г. по реда на чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. 

11. Повторно обявяване на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване 

на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане 

на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и 

Основен център за данни на НЗОК“. 

12. Закупуване на недвижим имот за нуждите на НЗОК – РЗОК - Смолян. 

13. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на НЗОК. 

14. Разни. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

 Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към първа точка от 

дневния ред, а именно: Проект на Договор за изменение и допълнение на 

Националния рамков договор за денталните дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 

г. във връзка с Договор № РД-НС-01-4-15/23.11.2022 г. за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски 

съюз за 2020 – 2022 г. Имате думата, проф. Салчев. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само две думи ще кажа. Тъй като 

увеличихме цените с 18% на ВСМДИ, а част от тези дейности се 

изпълняват от лекарите по дентална медицина, затова предлагаме да 

сключим допълнително споразумение с денталните лекари, то не е към 
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НРД за лекарите, за да могат да бъдат изплатени ортопантомографиите и 

секторните рентгенографии на зъби. НРД е пред Вас. Това са неща 

свързани с финансовите документи и как се заплащат. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев, колко пари са това? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те са в МДД, ние вече сме ги 

определили, но за да можем да ги платим се изисква да имаме договор и с 

денталните лекари. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имаме проект на Договор за 

изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните 

дейности за 2020 – 2022 г. Имате ли въпроси? Не. Който е „за“ приемане на 

т. 1 от дневния ред, моля да гласува. С шест гласа „за“, няма против, няма 

въздържали се, точка 1 от дневния ред е приета. 

Втора точка от дневния ред е - Текущо изпълнение към 30.11.2022 г. 

и очаквано изпълнение към 31.12.2022 г. на бюджета на НЗОК за 2022 г. и 

информация за заплатените средства за болнична медицинска помощ за 

месеци на дейност септември – ноември 2022 г. Проф. Салчев, заповядай. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По точката имате всички докладната 

записка от г-жа Аврамова с всичките обяснения по различните плащания, 

които са към 30.11.2022 г. и прогнозата към 31.12.2022 г. Описани са 

трансферите от Министерството на здравеопазването, плащанията за 

осигурени ваксини и т.н. Аз не мога да преразкажа всички тези неща. 

Единственото, което е, че тази точка е свързана със следващата точка, на 

базата на нея са предложени решенията, които са в следващите точки. Тъй 

че предлагам на Надзорния съвет да приеме за информация текущото 

изпълнение към 30.11.2022 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 

31.12.2022 г. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате ли, колеги, въпроси 

уточняващи по така поднесената ни информация? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Имаме доверие, че дирекция „Бюджет и 

финансови параметри“ и г-жа Аврамова са свършили работа, защото ние не 

можем да проверим всичко. И тъй като имаме доверие на това, което ни се 

поднася, аз нямам въпроси. Имам един общ въпрос. Ние сега, като раздадем 

тук и там пари, всичко ли ще раздадем или ще има някакъв резерв? Просто 

искам да знам за себе си. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Далече сме още. Не сме стигнали 

до там. Но не даваме всичко. Предвижда се за авансови, предвижда се по 

методика. Не раздаваме всичко. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Има преизпълнение на приходите с 27 

млн. лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е 20 млн. лв. плюс 7 млн. лв. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Уточняващ ми е въпросът. Като раздадем 

всичко, преизпълнение към 31.12.2022 г. ще останат ли пари, които няма да 

са усвоени, защото доколкото знам на Вас и на професора Ви искат 

оставката заради това, че Вие не давате пари, криете ги. Затова питам. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма да останат. Ако се вземат 

решенията, които предлагаме след това, няма да остане нито един лев, а 

всички остатъци, които ще бъдат от Резерва, ще бъдат предложени за 

авансови плащания за следващата година. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Благодаря. Тази информация ме устройва. 

Аз нямам въпроси към информацията, която е подадена. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Чета решението по тази точка, 

точка втора: Приема за информация текущото изпълнение към 30.11.2022 г. 

и очаквано изпълнение към 31.12.2022 г. на бюджета на НЗОК за 2022 г. 
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Подлагам го същото на гласуване. Който е „за“ така прочетеното решение, 

моля да гласува. Приема се с шест гласа „за“. Няма против, няма и 

въздържали се. 

По т. 2 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Приема за информация текущото изпълнение към 30.11.2022 г. и 

очаквано изпълнение към 31.12.2022 г. на бюджета на НЗОК за 2022 г. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 

от дневния ред 3, която е Приемане на решение за прилагане на § 1, ал. 1 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Проф. Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тази точка е свързана с това, че 

имаме преизпълнение на приходите в размер на около 20 млн. лв. и едно 

постановление на Министерския съвет, което излезе миналата седмица за 

близо 7 млн. лв. за осигуровките на украинците или общо 27 232 043 лв., с 

които предлагам да бъдат увеличени средствата за здравноосигурителни 

плащания за медицинска и дентална помощ, като в докладната записка е 

предложено с тези 27 млн. лв. да се увеличат средствата за авансови 

здравноосигурителни плащания по съответните направления – ПИМП, 

СИМП, дентална помощ и болнична медицинска помощ. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, към т. 3 искам да Ви 

уведомя, че Министерството на здравеопазването, освен решението, което е 

пред Вас, и е предложение на администрацията на касата, проф. Салчев, 
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ние имаме друго предложение, което сега ще представя пред Вас. Ще Ви го 

прочета. 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Средства в общ размер от 27 232 043 лева, получени от преизпълнението 

на приходите, съгласно информацията от Националната агенция по 

приходите и средствата в повече от неданъчни приходи от заложените в 

годишен план средства по бюджета на НЗОК за 2022 г. в размер на 

20 408 393 лв. и Постановление на Министерски съвет № 412 от 08.12.2022 

г. за одобрен допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК за 2022 г. в 

размер на 6 823 650 лв. за заплащане на здравноосигурителни вноски на 

лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и 

чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, да се ползват като 

източник на допълнителни средства за извършване на здравноосигурителни 

плащания, както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 27 232 043

1. Здравноосигурителни приходи 24 319 389

1.1. Здравноосигурителни вноски 17 495 739

1.2. Трансфери за здравно осигуряване 6 823 650

2. Неданъчни приходи 2 912 654

№ по ред Увеличение

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 27 232 043

1. РАЗХОДИ 27 232 043

1.1. Текущи разходи 27 232 043

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 27 232 043

1.1.3.1. Първична извънболнична медицинска помощ 2 674 607

1.1.3.2.
Специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно 

диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
2 796 075

1.1.3.3. Дентална помощ 1 762 745

1.1.3.7.1. Болнична медицинска помощ 19 998 616

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

2. Средствата по ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.7.1 да бъдат използвани за 

прилагане на „Условия ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета 

на НЗОК за 2022 г.“, определени от Надзорния съвет на НЗОК и 
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Управителния съвет на Българския лекарски съюз, приети с решение № РД-

НС-01-4/28.11.2022 г.  

3. Възлага на управителя на НЗОК да предложи на Надзорния съвет за 

утвърждаване разпределението на средствата по т. 2, по реда на правилата 

по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.“. 

Това е предложението. Мотивите са тези, че имаме средства и 

резервът предлагам да се разпредели за авансови плащания. Тези средства, 

които са от повишените приходи, да отидат действително основно към 

лечебните заведения, които, както виждате, и през цялата година всеки се 

опитва по някакъв начин да даде възможност, да вземат глътка въздух, 

всички… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това става с наше решение така или иначе. 

Ние го гласуваме. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Не са много, но са важни според 

мен. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Трябва ли всички 27 млн. лв. да ги дадем? 

Примерно можем да дадем на болниците… 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: На болниците са 19 900 хил. лв. и 2 700 

хил. лв. на СИМП. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: А другите? 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Има друга точка за правила за авансови 

плащания. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Но като стигнем точката, сега да направим 

една калкулация, за да видим къде какво отива. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Законът за бюджета на касата не 

позволява да се вдигат по този ред нещата. Има Закон за бюджета на 
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касата. В момента сме освободили 6 млн. лв. от Резерва, за да можем да 

покрием болнична медицинска помощ. Това увеличава реда болнична 

помощ с 20 млн. лв. Ред болнична помощ, където парламентът е определил 

точната сума към момента и ние не можем и по Закона за публичните 

финанси да го прехвърлим това нещо за някакъв вид плащане. Тъй че 

решението е на Надзора. Каквото реши Надзорът. Единственият, който 

може да промени реда плащания – болнична, СИМП и т.н., да добавя към 

този ред това нещо е парламентът. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: § 1, ал. 1 от Закона за бюджета казва, че 

преизпълнението на приходите по решение на Надзора. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако не стигнат и не се освобождава 

резерва. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Може да бъдат разпределени за 

здравноосигурителни плащания. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тогава защо трябва да вадим от 

Резерва пари? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Трябва да видим къде какво … за да 

прехвърлим резерва целия. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Надзорът решава резерва дали да 

отиде за авансови. Тук Надзорът решава за преизпълнението на приходите. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Трябва да видим къде колко е и вече да 

видим колко отиват за авансови, и цялото да го гледаме.  

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Това е точка 6. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Дайте да го видим, защото сега ние тук 

нещо ще гласуваме, а после… Ако искате всички на куп да ги погледнем. 
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз лично не мога да разбера кой какво пита 

и за какво пита. Ние всички искаме да се разплатим и затова попитах в 

началото. Аз не мога да разбера. Тук се предлага едно разпределение на 

тези допълнителни средства. Има разпределение. То е пред Вас. Аз съм „за“ 

това разпределение. По-нататък какво ще даваме, ще освобождаваме е в 

друго решение. Но тук не можем да предложим или, ако някой иска, да 

предложи друго разпределение – ок. Аз съм съгласен с това разпределение. 

19 млн. лв. има за болнична помощ. Аз не мога да разбера сега… Нека да не 

се разводняваме. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: В момента сега аз не съм го виждала това 

предложение и затова казвам, че по принцип да изкоментираме цялото. Аз 

не казвам, че съм против. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: То беше казано и с числа. Колко за ПИМП, 

колко за СИМП, колко за това. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Аз го знам, но в крайна сметка има и друго 

разпределение за резерва. Аз затова казвам да го погледнем. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Прав е д-р Кокалов, защото 19 

млн. лв. отиват в болниците за плащане, а не за авансови. Това е. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: И тук предлагаме в т. 2 … Махаме 

авансовите плащания от т. 1. Същото разпределение запазваме и 

предлагаме в т. 2 част от тези средства да отидат за изпълнение на приетите 

Условия и ред между Надзорния съвет и БЛС.  

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Предлагате всички 27 млн. лв. да се 

разпределят… 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Те всички се разпределят, но ние 

предлагаме само болничната и СИМП. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: А денталната? 
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МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Те в следващото решение по т. 6 ще 

отидат за авансови плащания. Така, както сте ги предложили. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тук даваме „бонуси“ на СИМП и на 

болниците. Даваме „бонуси“ на ПИМП и на МДД, но на денталната нищо 

не даваме. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Там нямаме подписани Условия и ред. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да не говорим така – „бонуси“. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точно даваме „бонуси“, защото това 

не е изработена дейност. Ние не заплащаме изработена дейност.  

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Това са еднократни доплащания за 

извършена дейност по приета методика. С денталните дейности нямаме 

такава утвърдена методика и нямаме основание да взимаме такова решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Няма подписана методика. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Вторият ми въпрос е защо точно 19 

млн. лв. и на какво основание? На какво основание са точно 19 млн. лв., а 

не са 12 млн. лв., 14 млн. лв. 17 млн. лв.? Трябва да има някаква 

обективност, за да ги дадем тези пари. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Или на някакво процентно съотношение… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Или на някакво процентно, или на 

нещо друго. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Самото разпределение по съответните 

здравноосигурителни плащания е процент спрямо дела на всеки по разходи. 

Така е предложено разпределението от проф. Салчев за авансово плащане. 

Така предлагаме да остане това разпределение, но да не отива за авансови 

разплащания, а за изпълнение на приетите Условия и ред, за да получат 

лечебните заведения еднократно допълнително заплащане. 



13 

 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Значи няма обективна причина, а 

просто защото ги имаме тези пари. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Принципът се запазва същия, 

като за авансовите. Не се променя. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Тук въпросът е, че в крайна сметка, ако се 

запазва същото, те, ако не се дадат тук, ще останат в Резерва. Така че е едно 

и също. Ако се дадат от това, по принцип, ако им се даде… А от Резерва ще 

се дава ли допълнително на болниците? 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Има 38 млн. лв., които е предложил проф. 

Салчев, за да могат да се покрият плащанията декември. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Сега въпросът е, че ние с тези плащания, 

но какво става с 2023 г. да попитам за болниците? Защото ние им даваме 

пари, но по удължителния закон всъщност ще се вземе последния месец, 

който е и така вървят, като плащания. Като им дадем, ще ни стигне ли 

бюджетът? Само това ме притеснява.  

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: В следваща точка проф. Салчев е 

предложил да разплатим за декември, плащане януари… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тях ги прибавяме към 

декемврийската сметка. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Тях ги прибавяме към декемврийската 

сметка, нали това Ви казвам. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не ги добавяме към септемврийската 

сметка. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Аз затова Ви питам, ще можем ли да 

вържем после бюджета? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Стават 289 млн. лв. 
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МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: С месечните стойности, които са 

предложени. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Месечните стойности са по-ниски с 

19 млн. лв. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Декември, като ги добавим сега 

еднократно… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Но те са в касовото. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Но това е в касовото и по Закона е в 

касовото, и взимаме достигнатите стойности касово декември.  

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Декември нали е първия месец от новата 

година, първото тримесечие. Какво говорим? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Защото в удължителния закон, д-р 

Кокалов, до приемането на бюджет на касата се покриват разходите, които 

са достигнати. И декември месец… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво значи бюджет на касата? Нали 

гласуваха да се запази бюджета? Бюджетът на касата е ясен. Той не се 

променя. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Говорим за 2023 г. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Декември месец е първия месец от новата 

бюджетна година. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Той касово е януари, но е 2022 г. и в 

удължителния закон постигнатите стойности за декември, последните 

достигнати стойности, това е занапред. Въпросът е, че дали ние можем да 

ги осигурим като пари. Аз нямам проблем. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 20 млн. лв. по 12 месеца са 240 млн. 

лв. и тези 400 млн. лв. – 640 млн. лв. 
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МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Това са еднократни. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За теб е еднократно, а за бюджета е 

към декември месец касово. Все пак трябва да говорим за бюджет. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: На всяко лечебно заведение много 

малко ще мръдне. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние говорим глобално. 19 млн. лв. са 

си 19 милиона. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Но като се има предвид, че имаме 

надлимитна.. Тя е малко. 5 – 6 млн. лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямаме никаква „надлимитна“. 

Имаме отрицателни стойности 31 млн. лв. Това е „надлимитната“. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Отрицателни стойности 31 млн. 

лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И сега прибавяме още 19 млн. лв. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Но ми го казваш с 8%. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: А с кое да го кажа? С кое работим в 

момента? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Отрицателните стойности, които 

се формираха още преди да добавим 8%, те колко са горе-долу? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Септември месец са 12 млн. лв., 

които по механизма са компенсирани следващите месеци. И колко се 

получава? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Това е 12 млн. лв., а това е 19 млн. 

лв. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Искаш ли да ти кажа сметката 

накрая колко е? 3 млн. лв. Изпратил съм информацията. Ако искате ги 
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разпределете тези 3 млн. лв. Само че 6 млн. лв., които са от резерва, 

компенсират точно тези 3 млн. лв. Нали едни път освободихме от резерва? 

Каквото решите. От тук нататък не се меся. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Някой да предложи да гласуваме точката. 

Има точка от дневния ред – предложение за преразпределение на това, 

което е дошло от НАП в повече и има предложение. Ако някой иска да 

предложи нещо друго, да се изправи и да го каже, за да го гласуваме. Сега 

не виждам такова нещо. Хайде да гласуваме точката и да вървим нататък. 

Но тук от известно време по между си си говорите разни работи. Има точка 

от дневния ред за конкретна сума и е предложено конкретно разпределение. 

Хайде да го гласуваме и да вървим нататък. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Д-р Кокалов, г-жа Петкова помоли за 

една минута да проведе телефонен разговор и ще продължим официално с 

дискусиите и гласуването. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво значи да чакаме? Какво има да 

уточнява. Всеки има право да гласува. Г-жа Петкова е член на Надзора, не е 

нещо повече. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Гласуваме точката. В режим на 

гласуване сме по т. 3 по току що прочетеното решение. Ако искате да го 

изчета пак. Ако не, разбрахте логиката, числата, прочетено е. Така че, който 

е „за“ така предложеното решение, моля да гласува. Против има ли? 

Въздържали се? Един. Решението се приема с пет гласа „за“. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов, адв. 

Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Людмила Петкова. 
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 ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: По принцип се разпределя по методика, 

когато има икономия. Това, което по принцип ние го правим, ние 

завишаваме параграфа, което по закон е казано, ние завишаваме параграфа 

с нашето решение, за да рентираме икономията, която да раздадем по 

методика, което не е чисто. Казвам Ви го. Затова аз съм „въздържал се“. 

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

ред - Приемане на решение за освобождаване на средства от Резерв за 

увеличаване на средства за здравноосигурителни плащания и за вътрешно-

компенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК с очакван 

остатък и недостиг на средства за извършване на дължими плащания през 

2022 г. в това число за специализирана извънболнична медицинска помощ, 

болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти – 

основна група „В“, регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4. от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г. и актуализиране на годишни бюджети и 

условни бюджети на тримесечие за основни групи лекарствени продукти, 

определени с решение № РД-НС-04-81/22.07.2022 г. на Надзорния съвет на 

НЗОК. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тук няма какво да докладвам. Вие ги 

имате пред Вас, тъй че каквото решите. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, всички имате разчетите 

пред Вас. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Само един въпрос. Извършена и 

неразплатена дейност влиза ли в тези разчети? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямаме „надлимитна“. Тук не се 

отнася за „надлимитната“. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Това касае само тези редове, където има 

недостиг.  
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е покриване на тези, които са с 

отрицателна стойности – специализираната, денталната, изделията и 

правилата за координация на системите за социална сигурност или това са, 

които сме надвишили параметрите по бюджета и предлагаме от Резерва да 

бъдат освободени тези средства и да бъдат пренасочени за изплащане по 

тези направления. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: След като изяснихме това, ще 

подложа на гласуване това решение. Който е „за“ така предложеното 

решение по т. 4, моля да гласува. Решението се приема с шест гласа „за“. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема разпределение на средства от „Резерв, включително за 

непредвидени и неотложни разходи“ към средствата за 

здравноосигурителни плащания за осигуряване на необходимите бюджетни 

средства за извършване на дължимите през м.12.2022 г. плащания към 

договорните партньори за дейност м. ноември 2022 г.: 
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в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 47 196 237

1.1. Текущи разходи 47 196 237

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 47 196 237

1.1.3.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска 

помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
19 087 585

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 12 955 172

1.1.3.6.

здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги

1 153 480

1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания 14 000 000

1.1.3.8.1.

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

14 000 000

1.1.3.8.1.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност
14 000 000

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 47 196 237

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 47 196 237

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

2. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за 

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински 

изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната, 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 болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги, както следва: 
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в лева

№ по ред Увеличение

1.1.3.5.

Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията 

на страната, 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 болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги:

1 375 644

1.1.3.5.2.
в т.ч. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 

домашно лечение на територията на страната 
1 342 068

1.1.3.5.3. в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната 33 576

1.1.3.5.3.1.
в т.ч.за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, 

назначени с протокол, за които се извърша експертиза 
33 576

№ по ред Намаление

1.1.3.5.

Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията 

на страната, 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 болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги:

1 375 644

1.1.3.5.1.

в т.ч. 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

1 375 644

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

3. Приема вътрешно-компенсирани промени в средствата за други 

здравноосигурителни плащания, както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.3.8. Други здравноосигурителни плащания 7 027 000

1.1.3.8.1.

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

7 027 000

1.1.3.8.1.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност
7 027 000

№ по ред Намаление

1.1.3.8. Други здравноосигурителни плащания 7 027 000

1.1.3.8.1.

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

7 027 000

1.1.3.8.1.2.
в т.ч. здравноосигурителни плащания за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за 

здравноосигурени лица
7 027 000

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

 

4. Приема вътрешно-компенсирани промени, както следва: 

4.1. в средствата за получени трансфери от Министерство на 

здравеопазването: 
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в лева

№ по ред Увеличение

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 1 292 024

3.1.
Лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 

Закона за здравето
207 301

3.2.
Дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за 

здравето
1 084 723

№ по ред Намаление

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 1 292 024

3.5.
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с

увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
1 292 024

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

4.2. в средствата за плащания от трансфери от Министерство на 

здравеопазването по ал. 1, ред 3 от ЗБНЗОК за 2022 г.: 

в лева

№ по ред Увеличение

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 1 292 024

1.1.4.1.
лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 

Закона за здравето
207 301

1.1.4.2.
дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за 

здравето
1 084 723

№ по ред Намаление

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 1 292 024

1.1.4.5.
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с

увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
1 292 024

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

5. Приема компенсирани промени, в средствата за получени трансфери от 

Министерство на здравеопазването и средствата за плащания от трансфери 

от Министерство на здравеопазването: 

 5.1. съгласно чл. 1 от Постановление № 412 от 8 декември 2022 

година на Министерски съвет: 
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в лева

№ по ред Увеличение

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 447 590

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 447 590

3.7.

Допълнителен трансфер от МЗ за заплащане на медицинската помощ на лицата с 

предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от 

Закона за здравното осигуряване, оказана до влизанетон сила на Закона а изменение 

и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.)

447 590

№ по ред Увеличение

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 447 590

1. РАЗХОДИ 447 590

1.1. Текущи разходи 447 590

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3, за: 447 590

1.1.4.7.

медицинската помощ на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 

39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, оказана до 

влизанетон сила на Закона а изменение и допълнение на Закона за здравното 

осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.)

447 590

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

 5.2. съгласно § 1, т. 2 от заключителни разпоредби на Постановление 

№ 412 от 8 декември 2022 година на Министерски съвет: 

в лева

№ по ред Намаление

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 026 674

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за: 5 026 674

3.6.

Допълнителен трансфер от МЗ по чл.15а, ал.1 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г., и за преодоляване на последиците

5 026 674

№ по ред Намаление

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 026 674

1. РАЗХОДИ 5 026 674

1.1. Текущи разходи 5 026 674

1.1.5.

Плащания от трансфер от  Министерството на здравеопазването на изпълнителите 

на медицинска помощ, за персонала пряко ангажиран с дейности по време на 

извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на 

COVID -19, съгласно чл. 15а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., и за преодоляване на последиците: 

5 026 674

1.1.5.1.
 субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за осъществяване 

на болнична помощ 
5 026 674

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 

 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Точка четвърта – две. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За лекарствените продукти. 17 млн. 

лв. предлагаме да бъдат насочени към група „В“, където имаме ръст, тъй 

като моето предложение, когато се приемаше бюджета, не беше решено 

това нещо. Имаме ръст в тази група и предлагам да бъдат освободени 17 

млн. лв. за лекарства. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги имате думата. За тази 

група лекарства не надвишаваме ли параграфа? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Не. Нали тях ще ги вземем от Резерва. Те 

са от резерва. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: А каква е разликата? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Говоря, че по Закон там с икономиите е 

друго, а тук има недостиг и всъщност ние затова освобождаваме Резерва. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Сумите по механизма, последните, 

се плащат януари месец. Тази година как ще им платим? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Тук освобождаваме Резерва, където има 

недостиг. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: А тук има ли недостиг? 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Докладната е, че има недостиг. Тук мисля, 

че няма проблем. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нетните разходи за тази група са 649 

млн. лв. при заложени 632 млн. лв. или имаме недостиг от 17 млн. лв.  

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ще гласуваме ли тази точка или има някакви 

други предложения? 



24 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре, ако няма други въпроси по 

тази точка 4.2., подлагам на гласуване решението по нея, което е 

предоставено на всеки един от Вас. Който е „за“ точка 4.2., моля да гласува. 

6 гласа „за“. Въздържали се – няма. Против – няма. Точката е приета. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Увеличава средствата за 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, със 17 114 220 лв. от 

средствата за Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, 

както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 17 114 220

1.1. Текущи разходи 17 114 220

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 17 114 220

1.1.3.5.

Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, 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 болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказваните медицински услуги:

17 114 220

1.1.3.5.4.

в т.ч. 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 

17 114 220

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 17 114 220

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 17 114 220

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

2. Актуализира определените с решение № РД-НС-04-81/22.07.2022 г. 

годишен бюджет и условен бюджет за четвърто тримесечие на 2022 г. на 
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основна група „В“ лекарствени продукти със стойността по т. 1, както 

следва: 

(в лева) 

Основна група лекарствени 

продукти

Актуализиран 

годишен бюджет 

за прилагане на 

Механизъм, 

гарантиращ 

предвидимост и 

устойчивост на 

бюджета на 

НЗОК за 2022

Условен 

бюджет за 

основната 

група за първо 

тримесечие 

2022 г.

Условен 

бюджет за 

основната 

група за второ 

тримесечие 

2022 г.

Условен 

бюджет за 

основната 

група за трето 

тримесечие 

2022 г.

Условен 

бюджет за 

основната 

група за 

четвърто 

тримесечие 

2022 г.

Средства за ЛП основна група А 523 789 800 126 000 000 132 596 600 132 596 600 132 596 600

Средства за ЛП основна група Б 303 100 000 76 704 185 75 465 272 75 465 272 75 465 271

Средства за ЛП основна група В 649 697 820 145 500 000 162 361 200 162 361 200 179 475 420
 

3. Приетите по т. 2 бюджети по основни групи лекарствени продукти се 

използват за прилагане на „Механизъм, гарантиращ предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, 

заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК“, приет с решение 

на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-27/18.03.2022 г. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 

от дневния ред, т. 5 - Утвърждаване на компенсирани промени в месечните 

стойности по изпълнители на болнична медицинска помощ и РЗОК за 

периода октомври – декември 2022 г. (месеци на дейност септември – 

ноември 2022 г.) по реда на чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и 

приемане на решение за компенсирани промени в средствата за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ със 

средства от Резерв за прилагане на § 6 от Договор № РД-НС-01-4-15 от 23 
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ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

Проф. Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Всички сте се запознали. Това 

всъщност е така наречената отрицателна стойност с увеличението на 8% на 

средствата, разпределени за месец септември, октомври и ноември - 51 млн. 

лв., които трябва да ги покрием, за да им изплатим дейността. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев, тук не влиза направена, но 

неизплатена дейност така ли? Само тези увеличени с 8%? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: След като ги увеличихме с 8% 

всички тези дейности, се получиха отрицателни стойности на всички 

лечебни заведения. Т.е, трябва тези отрицателни стойности да бъдат 

покрити и да бъдат изплатени. Няма неизплатена дейност. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Други въпроси имате ли към т. 5? 

Няма въпроси. В такъв случай представям Ви решението по т. 5, то е пред 

Вас и го подлагам на гласуване. Който е „за“ решението по т. 5, моля да 

гласува. Имаме 6 гласа „за“. Против – няма. Въздържали се – няма. Точка 

пет е приета. 

По т. 5 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по 

изпълнители на болнична медицинска помощ, увеличение на месечните 

стойности, утвърдени по реда на правилата по чл. 4 от Закона за бюджета 

на НЗОК за 2022 г. за дейностите извън Приложение 1 от същите правила, 
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за заплащане през м. декември 2022 г. (за период на дейност м. септември – 

м. ноември 2022 г.). 

2. За извършване през м. декември 2022 г. на плащанията по т. 1 от 

настоящото решение увеличава средствата за здравноосигурителни 

плащания за болнична медицинска помощ с 38 490 954 лв. от средствата за 

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, както следва: 

 

в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 38 490 954

1.1. Текущи разходи 38 490 954

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 38 490 954

1.1.3.7.
Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с трансфер от 

централния бюджет по чл.5
38 490 954

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 38 490 954

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 38 490 954

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 38 490 954

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

 
 

3. Възлага на управителя на НЗОК да сведе към директорите на РЗОК 

настоящото решение за утвърдените по т. 1 от настоящото решение 

стойности, като за изпълнение на т. 2 от настоящото решение, следва 

същите да се отразят в Приложение 2 към сключените индивидуални 

договори на изпълнителите на болнична медицинска помощ. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следващата 

точка от дневния ред, а именно - Утвърждаване на условия, ред и средства 

за извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска и 
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дентална помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност 

през м. декември 2022 г. Заповядайте, проф. Салчев. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз тук не мога да докладвам, защото 

стана тук вече миш маш. 19 млн. лв. ги насочихте към болниците, другите 

ги насочихте към еди какво си и аз вече не знам какво да Ви докладвам. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Тук при така направените 

промени предложението за решение е следното:  

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема разпределение на средства от „Резерв, включително за 

непредвидени и неотложни разходи“ към средствата за 

здравноосигурителни плащания, както следва: 

в лева

№ по ред Увеличение

1. РАЗХОДИ 68 628 089

1.1. Текущи разходи 68 628 089

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 68 628 089

1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 6 740 337

1.1.3.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска 

помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
7 046 452

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 4 442 333

1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с 

трансфер от централния бюджет по чл.5
50 398 967

1.1.3.7.1. в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 50 398 967

№ по ред Намаление

1. РАЗХОДИ 68 628 089

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 68 628 089

Показатели по ЗБНЗОК за 2022 г.

" 

Това е табличката в първа точка. 

„2. Възлага на управителя на НЗОК след изплащане на отрицателните 

стойности по чл. 369, ал. 9 от Национален рамков договор за медицинските 

дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 
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лекарски съюз за 2020 – 2022 г. да предложи авансово заплащане на 

изпълнителите на медицинска и дентална помощ, сключили договор с 

НЗОК, за извършена дейност през м. декември 2022 г. на оставащите 

средства по съответните здравноосигурителни редове при ред и условия 

утвърдени от управителя на НЗОК.“. 

Това е всъщност авансовото плащане. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: От Резерва 68 628 089 лв. за авансови 

плащания? 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Плюс 22 млн. лв., които са за … 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво остава в Резерва? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нищо. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Отива за авансови плащания с 

така предложеното решение. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Доколкото знам ще останат няколко 

милиона.. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нищо не остава. Всичко се 

прехвърля за авансови. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: 68 млн. лв. за авансови, 14 млн. лв. за 

европейските, 51 млн. лв. за… – прави 133. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: 19 млн. лв. отиват за СИМП, 12 млн. лв. 

отиват за дентална. В т. 4 разпределихме 47 млн. лв. от резерва, в т. 4.1. В т. 

4.2 разпределихме още 17 млн. лв. от резерва. До 68 млн. лв. трябва да е 

остатъкът. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Защо не извикаме г-жа Аврамова да ги 

сметне? 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тя ги е сметнала. Имаше 

предложение, сега има други предложения, които преди малко ги 

гласувахте. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Нали резервът в момента е 171 млн. лв.? 

Нали затова ги смятам. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: И 38 млн. лв. почти 39 млн. лв. взехме за 

болнична помощ. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Докато финансите не засекат всичко, няма 

спокойствие. Мога да Ви кажа, че 47 млн. лв. плюс 17, плюс 68 млн. лв., 

плюс 39 млн. лв. е 171 млн. лв., обаче остават тези 14 млн. лв. за 

европейските. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Те са вътре в тези 47 млн. лв. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Всичко е точно. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Д-р Кокалов, сметката е вярна. 

Подлагам на гласуване решението па тази точка. Който е съгласен, моля да 

гласува. Шест гласа „за“. Против и въздържали се няма. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Ако не се приемат тези авансови 

плащания, какво ще стане с този ред? Това ми е въпросът.  

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По кой ред? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Тези пари ги разпределяме в 

момента за авансови плащания.  

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако не ги приемат, няма да им се 

платят. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз искам да видя кой ще откаже тези 

плащания. 
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АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз затова питам какво ще стане с 

тези пари. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Който не приеме авансовите 

плащания - на 23 декември се връщат в бюджета. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Значи ще ги загубим тези пари? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не ги губим. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Връщаме ги в държавния бюджет. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За какво беше целта да ги 

разпределим за авансови? За да не ги връщаме в държавния бюджет. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз задавам категоричен въпрос, 

защото това приемане зависи и от лечебните заведения. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само че едни ще приемат, а други 

няма да приемат. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: За авансови останаха всъщност 90 млн. лв. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Колеги, всичко е сметнато. 

Преминаваме към разглеждане на следващата точка, т. 7, която по същество 

е - Прилагане на Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за 

бюджета на НЗОК за 2022 г., чл. 12б, ал. 4 от Националния рамков договор 

за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., определени съвместно между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз № 

РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. Проф. Салчев, заповядай да докладваш по т. 7 

от дневния ред. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е по реда за доплащане на 

ПИМП и МДД разпределението. Аз смятам да оттегля тази точка, защото 

трябва да добавим и Вашето решение, което е за СИМП и болнична помощ, 

за да може да бъде в единно приложение на методиката и затова 
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призовавам Надзорния съвет в понеделник да се яви тук и да ги утвърди 

тези стойности. Няма друг начин. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Не е ли късно? Аз предлагам още утре. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Още утре как да ги изчислим, г-жо 

Беломорова? Как да ги изчислим още утре? Ако искате тази нощ Ви 

призовавам да седнете и да ги изчислявате. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: В петък има ли възможност да ги 

гледаме? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жа Аврамова не ги изчислява. 

Изчисляват ги други. 

ГАНКА АВРАМОВА: За болниците трябва да получим от районните 

каси. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Кажете колко време трябва и кога само за 

тази точка можем и онлайн да се съберем. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ако искате, утвърдете я тази точка, 

за да ги пускам на ПИМП и МДД, а за другите – когато стане. Нищо не 

мога да кажа. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не знаеш кога ще стане? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не мога да кажа. Трябва да съберем 

данните от всички болници за цялата страна за извършената дейност, да 

приложим 20 млн. лв. коефициентите и да върнем обратно 

преизчислението. То не е бакалска сметка. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Нали го имате изпълнението? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То е по видове дейности. Прочетете 

си методиката. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Само да кажа, с оглед да сме 

полезни с „Информационно обслужване“ се свързахме и сме говорили 

цялата информация, която имат при тях, са готови при искане да ни я дадат 

буквално за часове. Ще работят само за това. Така че, ако им изпратим днес 

искане, утре ще бъде готово да речем в 10 часа сутринта. 

ГАНКА АВРАМОВА: Трябва да изпратим макет на касите днес, за 

да могат да изпратят утре и в петък… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: При всички положения трябва да бъде преди 

празниците и затова питам проф. Салчев да каже ден.. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не мога да кажа ден. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да опитаме тогава с уговорки за 

петък. Ако не може да стане в петък, прав е професорът, може да се забавят 

нещата, тогава за понеделник. Какво ще кажете, колеги от Надзорния 

съвет? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сме съгласни, затова го питаме… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Д-р Кокалов, питате в така 

наречените форсмажорни условия. Изведнъж се променя цялата логика на 

всичко и във форсмажорни условия аз трябва да Ви отговоря какво ще 

стане. Затова Ви предлагам – приемете точка 7, за да можем да извършим 

тези плащания, а за другите – когато станем готови. 

ГАНКА АВРАМОВА: ПИМП и МДД са готови. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Тогава по т. 7 имате пред Вас 

решението, колеги. Да преминем към гласуване на същото, на решението. 

Подлагам на гласуване решението по т. 7. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., да разбираме, че ние ще гласуваме т. 7 

и другото когато стане? 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Дали петък или понеделник, 

когато стане. Ако стане в петък – ок. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз съм съгласен. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване т. 7. 

Който е „за“, моля да гласува. Шест гласа „за“. Няма против, въздържали се 

също няма. Решението по т. 7 е прието. 

По т. 7 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава определените единични суми за всеки вид дейности за 

формиране на сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки 

изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), 

съгласно т. ІІІ.3. от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. 

(приложение 1). 

2. Утвърждава коефициента за доплащане за МДД (Kмдд) за формиране на 

сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки изпълнител на 

медико-диагностична дейност (МДД), съгласно т. V.4. от Условия и ред № 

РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. (приложение 1). 

3. Утвърждава средства на всяка РЗОК за извършване на еднократно 

допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП и МДД, на основание 

чл. 15, ал. 1, т. 5а от ЗЗО и съгласно Условия и ред № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г. (приложение 2). 

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

извършат еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на 

извънболнична медицинска помощ по реда на раздел VІI от Условия и ред 

№ РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г. 
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ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 

от дневния ред – т. 8, а именно - Приемане на вътрешно-компенсирани 

промени и разпределение на кредитите между елементите на Единната 

бюджетна класификация по бюджета на НЗОК за придобиване на 

нефинансови активи за 2022 г. Проф. Салчев, заповядайте да докладвате по 

точката. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Това е във връзка с нефинансовите 

ни активи или придобиване на дълготрайните материални активи, където 

имаме в минус намаление 123 хил. лв. на стойността в придобиване на 

компютри и хардуер, в придобиването на сгради минус 78 хил. лв., 

придобиване на друго оборудване машини и съоръжения минус 36 хил. лв. 

и всъщност тава са така наречените вътрешно-компенсаторни промени, за 

да можем да си оправим плащанията по тези активи. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те защо са минус? Каква е причината? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Защото например някъде не са се 

явили на ЗОП или ЗОП е отложен за по-нататък и затова. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев, това са неусвоени пари ли? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Щом е в минус те се компенсират в 

другите. 

ГАНКА АВРАМОВА: От едното перо в другото. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: На мен не ми е много ясно. 
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ГАНКА АВРАМОВА: Всяка година правим корекции в 

Инвестиционната програма, в капиталовите разходи. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Какво значи тук минус, там минус. Къде 

отиват? От това, което ни се докладва, нищо ясно не може да се разбере. 

ГАНКА АВРАМОВА: В докладната е обяснено позиция по позиция. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще изчета цялата докладна, за да 

може да бъде ясно на д-р Кокалов. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, не я изчитай. Докладните просто да се 

пращат навреме. Не може от вчера за днес да ни се пращат. Ние не можем 

да ги осмислим. Някой простичко да ни обясни, а не да ни ги изчете. 

ГАНКА АВРАМОВА: Д-р Кокалов, във връзка с корекциите на 

Инвестиционната програма на НЗОК в началото на годината, всяка година 

Надзорният съвет взима решение и утвърждава… В хода на годината са 

направени анализи и някои от поръчките не са се случили точно в този 

аспект, в който тогава сме ги предлагали и са отложени за по-късно време и 

са преминали от дълготрайни материални активи някои неща в другите 

подпараграфи на капиталовите, и затова се налага в края на годината да 

направим едно вътрешно компенсиране за истинските процеси, които са се 

случили през годината, за да се утвърди като коректна годишна 

Инвестиционната програма за 2022 г. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Прехвърляме от едно перо в друго вътре в 

Инвестиционната програма. 

ГАНКА АВРАМОВА: В момента не залагаме да остават средства и в 

рамките на тези 5 млн. лв. се правят вътрешно-компенсирани промени. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не мога да разбера защо трябва да чакаме 

края на годината, а не сме били уведомени къде какво става, какво се 
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случва, за да не ни се тропоса в края на годината да правим тези вътрешно-

компенсаторни промени. То не е станало вчера или онзи ден. 

ГАНКА АВРАМОВА: Има в самото решение, Вашето, на Надзорния 

съвет – възложено е на управителя до 100 хил. лв. да се правят вътрешни 

компенсирания и на ниво управител на НЗОК. Така че някои от тези неща 

са направени на ниво управител. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Има ли над 100 хил. лв., които ние трябва да 

гласуваме? 

ГАНКА АВРАМОВА: Това са тези, които в момента Ви ги 

предлагаме да ги направим, за да можем… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те са над 100 хил. лв.? Защото, ако са до 100 

хил. лв., не ни занимавайте. Има ли над 100 хил. лв.? 

ГАНКА АВРАМОВА: Тези, които са предложени, са за Надзорния 

съвет. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те са над 100 хил. лв. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Пет милиона. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Сума сумарно са 5 млн. лв. Ама по перата по 

колко са? 

ГАНКА АВРАМОВА: Да кажем от докладната кое колко е. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз затова исках да прочета 

докладната, за да стане ясно. Имаме недостиг в информационно, където им 

възлагаме най-различни неща, трябва да увеличим с над 40 хил. лв., а 

другото е имаме останали средства и затова се правят тези вътрешно-

компенсаторни промени. Защото например сградата в Перник не можем да 

я купим и тези неща трябва да бъдат насочени за покриване на недостига. И 

всъщност тези плюс – минус, които са описани в докладната. 
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, на мен ми е ясно, не за първа година ги 

гледаме. Питам защо трябва да чакаме края на годината, за да ги решаваме 

тези неща? Това не се ли знаеше по-рано? Сега трябва да доплатим или в 

Перник еди какво си - чак сега ли го разбрахте, за да го правим сега? Това 

питам. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В средата на годината не можем да 

правим компенсаторни, защото не знаем къде какво върви. И затова те 

винаги се правят в края на годината. 

ГАНКА АВРАМОВА: Практика е в края на годината да се предлага 

на последния Надзор. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Добре, предложете го на гласуване. Аз ще се 

въздържа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване 

решението по т. 8. Няма да го чета, защото там има достатъчно 

информация. Който е „за“ предложеното решение по т. 8 във вида, в който 

е пред Вас, моля да гласува. Пет гласа „за“. Един въздържал се. Против – 

няма. Решението е прието. 

По т. 8 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема разпределението на кредитите между елементите на Единната 

бюджетна класификация в бюджета на НЗОК за придобиване на 

нефинансови активи за 2022 г., както следва: 

№ Параграф/Подпараграф Стойност в 

лева с ДДС 

към 

09.11.2022г. 

Увеличение 

/ Намаление 

в лева 

Стойност в 

лева с ДДС 

  Обща стойност на капиталови разходи 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

I. § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 179 530,00 70 000,00 249 530,00 
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материални активи“ 

II. § 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи“ 

3 970 470,00 -239 017,00 3 731 453,00 

   §§ 52-01 „Придобиване на компютри и 

хардуер“  

2 692 000,00 -123 417,00 2 568 583,00 

   §§ 52-02 „Придобиване на сгради“  263 000,00 -78 829,00 184 171,00 

   §§ 52-03 „Придобиване на друго 

оборудване машини и съоръжения“ 

320 990,40 -36 771,00 284 219,40 

   §§ 52-04 „Придобиване на транспортни 

средства“  

694 479,60 0,00 694 479,60 

III. § 53-00 „Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи“ 

850 000,00 169 017,00 1 019 017,00 

   §§ 53-01 „Придобиване на програмни 

продукти и лицензи за програмни 

продукти“ 

850 000,00 169 017,00 1 019 017,00 

 

2. Одобрява в Приложение № 1 към настоящото Решение списък на 

обектите и позициите по параграфи и подпараграфи от т. 1 в 

актуализираната Инвестиционна програма на НЗОК за 2022 г. 

3. Дава право на управителя на НЗОК да утвърждава вътрешни 

компенсирани промени до 150 000 лева в параграфите по т. 1 от 

настоящото решение и между тях в рамките на утвърдените средства за 

придобиване на нефинансови активи по бюджета на НЗОК за 2022 г.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д 

адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – д-р Иван Кокалов. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 9 от дневния 

ред - Приемане на актуализиран годишен план на средствата по бюджета на 

НЗОК за 2022 г. във връзка с приетите решения по т. 2 до т. 8 от дневния 

ред. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам, когато гледаме взетото 

решение за плащанията по условия и ред за болниците и т.н., тогава да 
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гледаме тази точка, защото във връзка с това трябва да се промени 

годишния план, във връзка с всичките тези решения, които се приеха днес. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Предлагате тази точка да я 

отложим за следващо заседание? 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Средствата са едни и същи. Само че в 

единия случай се взима решение за авансови плащания, а в другия случай – 

за еднократно. Те са вътре в съответните редове в съответните месеци. 

Според мен не би следвало да се променя актуализирания годишен план. В 

реда за болнична помощ средствата бяха предвидени за авансови плащания, 

а ние взехме решение за еднократно доплащане. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Тогава не се налага. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Ама тук пише авансово. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Извършва се авансово плащане на 

еди какво си. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Ние утвърждаваме таблицата. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 19 млн. лв. са за авансови. 

ГАНКА АВРАМОВА: В самото разпределение на бюджета те са си 

по съответните редове. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Решението е следното – Приема, в 

приложение към настоящото решение, актуализирано месечно 

разпределение, съгласно приетите на настоящото заседание решения 

компенсиране на показатели на бюджета. Показателите не се променят. 

Възлага на управителя да утвърди разпределението.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Ако проф. Салчев смята, че е по-

добре да го отложим… 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако не възразявате, ще го 

отложим. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние взехме и други решения, и тази таблица 

трябва да се преработи. Сигурно не е актуална и затова проф. Салчев каза 

да се отложи. Аз смятам, че трябва да се отложи, защото взехме редица 

решения. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имаме формално предложение. 

Подлагам на гласуване следното решение – отлага се т. 9 от дневния ред за 

следващо заседание на Надзорния съвет, за да се актуализират направените 

промени на днешното заседание. Който е „за“ отлагането, моля да гласува. 

Гласуваме. 6 гласа „за“. Против – няма. Въздържали се – няма. Точка девет 

се отлага. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред – т. 10. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не знам как да докладвам, след като 

с удължителен закон тези 19 млн. лв. трябва да се увеличат средствата за 

януари месец. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не можах да разбера какво ще правим по 

тази точка. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Януари месец плащанията за 

декември месец трябва да бъдат равни на приетите касови към декември. 

Нали добавихме 19 млн. лв. сега. Как ще дръпна януари с това? Тогава 

януари ще ни кажат защо не сте ги изравнили, а сте взели по-ниски 

стойности. Нищо не мога да предложа. Аз съм го предложил. Има други 

решения. Не мога да кажа нищо. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Има ли предложение за решение? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Нямам. 
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нямаш? Ние какво да гласуваме? Няма ли 

предложение за решение? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има предложение за решение, което 

не съответства на предишните взети решения. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Пред Вас е предложението. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ще отложим и тази точка. Ние взехме много 

неща, които не съответстват на това, което е предложено като числа и ако 

не съответства, е пагубно да взимаме решение. Нека да я отложим тази 

точка, за да се направят необходимите изчисления и да ни се предложи 

отново.  

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Формално имаме предложение по 

т. 10, а то е да се отложи докладването и взимане на решение по т. 10 

поради направените промени и необходимостта от корекции и преглед на 

самото решение. Който е „за“ да отложим разглеждането и решението по т. 

10 от дневния ред, моля да гласува. С шест гласа „за“ решението е прието. 

Против – няма. Въздържали се – няма. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред – т. 11. Това е 

Повторно обявяване на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на 

виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен 

център за данни на НЗОК“. Проф. Салчев… 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като предишната процедура 

пропадна поради това, че бяха нередовни документите, след като 

съгласувахме и с Министерството на електронното управление, и 

заверихме това, трябва да открием процедура, защото в момента сме извън 

сроковете и плащаме месец за месец. Всъщност предлагаме преобявяване 

на процедурата. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Решението е пред Вас в две точки 

- разрешава откриването и възлага на управителя на НЗОК да организира 

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

изпълнител за срок от 36 месеца. Вие го имате. Така че, ако няма въпроси и 

предложения, подлагам на гласуване току що прочетеното решение, което е 

пред Вас по т. 11. Който е „за“, моля да гласува. С шест гласа „за“ 

решението е прието. Против – няма. Въздържали се няма. 

По т. 11 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на достъп до 

интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална 

частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за 

данни на НЗОК“, с прогнозна стойност от 200 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на 

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

от 36 (тридесет и шест) месеца.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 12, а именно 

– Закупуване на недвижим имот за нуждите на НЗОК за РЗОК – Смолян. 

Проф. Салчев, заповядайте за имота. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: РЗОК – Смолян се разполага в една 

сграда заедно с „Юробанк“ АД. Предложена е цена, която нас ни 
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удовлетворява, за да можем да си направим така наречения фронт офис с 

всичките му изисквания. Предложената цена, тъй като ние няколко пъти 

преговаряхме с тях, е под тази, която ние бяхме заложили в 

Инвестиционната програма. Тъй че, предлагам да пристъпим към 

закупуване на този имот за нуждите на РЗОК – Смолян. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? Решението по т. 12 е 

пред Вас. Който е „за“ така предложеното решение, моля да гласува. Шест 

гласа „за“. Решението по т. 12 е прието. Против – няма. Въздържали се – 

няма. 

По т. 12 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Възлага на управителя на НЗОК да закупи имот – сграда с 

идентификатор 67653.934.1350.3 по кадастралната карта и регистри на гр. 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г., с последно 

изменение, засягащо сградата, от 13.10.2020 г. (стар идентификатор: 

67653.934.185.6.), с адрес на сградата: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. 

„България“ № 7, с предназначение: административна, делова сграда, 

състояща се от сутерен с площ 69,57 (шестдесет и девет цяло и петдесет и 

седем)кв.м., първи етаж с площ 73,12 (седемдесет и три цяло и 

дванадесет)кв.м. и втори етаж с площ 88,66 (осемдесет и осем цяло и 

шестдесет и шест)кв.м. Общата площ на имота е 231,35 кв.м. 

Данъчната оценка на имота е 115 222,00 (сто и петнадесет хиляди 

двеста двадесет и два) лева, съгласно Удостоверение от Община Смолян с 

изх. № ДО003178/07.12.2022 г. за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. 

Съгласно т. 6. от Извлечение от Протокол от заседание на 

Управителния съвет на „Юробанк България“АД, продажната цена за 
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гореописания имот е в размер на 55 219,52 EUR (петдесет и пет хиляди 

двеста и деветнадесет евро и петдесет и два цента), равняващо се на 

107 999,99 лева (сто и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки) по фиксирания валутен курс на българския 

лев към еврото на Българска народна банка.   

Общата сума за закупуване на гореописания имот, заедно с 

допълнителните такси и местен данък, съгласно чл. 44 от Закона за местни 

данъци и такси е в размер на 112 830,42 лева (сто и дванадесет хиляди 

осемстотин и тридесет лева и четиридесет и две стотинки).  

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 13 от 

дневния ред - Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на НЗОК. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Т. 13 накратко е, че предлагам да 

вземем три щатни бройки от РЗОК – София град и да ги прехвърлим в 

Централно управление във връзка с увеличаването обема на работа като 

точка за контакт по координация на системите за социална сигурност. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ще вземете само щатните бройки 

или заедно с персонала? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Те имат свободни три щатни бройки. 

Ще обявим конкурс. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпроси? Ако няма, подлагам на 

гласуване решението по т. 13. Който е „за“, моля да гласува. Шест гласа 

„за“. Решенето е прието. Против и въздържали се – няма. 
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По т. 13 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема предложения от управителя на Националната 

здравноосигурителна каса Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на Националната 

здравноосигурителна каса. 

2. Възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса да 

изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ приетия по т. 1 Правилник. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р 

Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това беше предпоследната точка 

от дневния ред. Последната т. 14 е Разни. Ако някой има нещо в нея, имате 

възможност да предложите. Няма. 

Благодаря Ви. Закривам заседанието на Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса поради изчерпване на дневния 

ред. Приятна вечер на всички. 

Заседанието приключи в 16.55 часа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 


