
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

16 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 16 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, Борис 

Михайлов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов, 

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

Дамянов. 

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

подуправител на НЗОК. 

 

Заседанието започна в 09.40 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добро утро. Благодаря на всички, 

че сме в пълен състав, за да вземем добри решения. Аз мисля, че не са 

лоши, предколедно. Откривам заседанието. Дневният ред е пред Вас. Той е 

от 4 точки. Последната е Разни. Всъщност имаме две, които отложихме от 
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предишния път, защото имаше необходимост малко да се прецизират и 

редактират. Който е съгласен с дневния ред във вида, в който е предложен, 

моля да гласува. Благодаря Ви. С девет гласа „за“ дневният ред е приет във 

вида, в който е представен. Няма против и въздържали се. 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

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

ред на проведеното на 14.12.2022 г. заседание. 

2. 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. 

3. Изпълнение на Решение на Надзорния съвет на НЗОК с № РД-НС-04-

127/14.12.2022 г. 

4. Разни. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

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

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По първа точка, проф. Салчев, 

заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: По първа точка няма съществени 

изменения по актуализирания план, който беше представен миналия път, 

тъй като няма промяна в числата. Като предлагам да приемете следното: 

„1. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализиран годишен 

план и месечно разпределение на средствата по бюджета на НЗОК за 2022 
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г., съгласно приетите компенсирани промени по показателите на бюджета 

на НЗОК с решения № РД-НС-04-123 от 14.12.2022 г., № РД-НС-04-124 от 

14.12.2022 г., № РД-НС-04-125 от 14.12.2022 г., № РД-НС-04-126 от 

14.12.2022 г. и № РД-НС-04-127 от 14.12.2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на 

средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., 

съгласно т. 1 от настоящото решение. 

3. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по 

СЕБРА към 31.12.2022 г., да се разпределят и издължат за съответните 

плащания: 

3.1. в рамките на утвърдените общи средства за „Разходи за персонал“, 

„Издръжка на административните дейности“ и „Придобиване на 

нефинансови активи“. 

3.2. в рамките на приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и 

Постановления на Министерски съвет общи средства за извършване на 

плащания с трансфери от Министерство на здравеопазването; 

3.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на показателите по 

бюджета на НЗОК за 2022 г. в частта разходи и трансфери - всичко. 

4. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните вътрешно-

компенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК, във връзка с 

т. 3 от настоящото решение. 

5. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на 

средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., 

съгласно настоящото решение.“. 

Всъщност това са вътрешно-компенсаторни, които нямат отношение 

към здравноосигурителните плащания. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре. Благодаря, проф. Салчев. 

Има ли изказвания по точката? Няма. В режим на гласуване сме. Който е 

„за“ приемането на решението по т. 1 от дневния ред, моля да гласува. 

Против? Въздържали се? Няма. С девет гласа „за“, без против и въздържали 

се, първа точка от дневния ред е приета. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема, в приложение към настоящото решение, актуализиран годишен 

план и месечно разпределение на средствата по бюджета на НЗОК за 2022 

г., съгласно приетите компенсирани промени по показателите на бюджета 

на НЗОК с решения № РД-НС-04-123 от 14.12.2022 г., № РД-НС-04-124 от 

14.12.2022 г., № РД-НС-04-125 от 14.12.2022 г., № РД-НС-04-126 от 

14.12.2022 г. и № РД-НС-04-127 от 14.12.2022 г. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на 

средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., 

съгласно т. 1 от настоящото решение. 

3. При формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по 

СЕБРА към 31.12.2022 г., да се разпределят и издължат за съответните 

плащания: 

3.1. в рамките на утвърдените общи средства за „Разходи за персонал“, 

„Издръжка на административните дейности“ и „Придобиване на 

нефинансови активи“. 

3.2. в рамките на приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и 

Постановления на Министерски съвет общи средства за извършване на 

плащания с трансфери от Министерство на здравеопазването; 
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3.3. за здравноосигурителни плащания в рамките на показателите по 

бюджета на НЗОК за 2022 г. в частта разходи и трансфери - всичко. 

4. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди съответните вътрешно-

компенсирани промени по показателите на бюджета на НЗОК, във връзка с 

т. 3 от настоящото решение. 

5. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на 

средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2022 г., 

съгласно настоящото решение. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

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

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Минаваме към втора точка. Проф. 

Салчев, заповядайте. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Втора точка е 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. Тук предлагаме на Надзорния съвет 

да утвърди месечни и индикативни стойности за дейностите в болнична 

медицинска помощ за заплащане м. януари 2023 г. (дейност м. декември 

2022 г.) и индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински 

услуги за 2022 г. за заплащане през м. януари и м. февруари 2023 г. 

(дейност м. ноември и м. декември 2022 г.). Тази точка беше внесена за 

разглеждане на предишното заседание на Надзорния съвет. Няма промяна в 

числата, тъй че предлагаме разпределението на тези индикативни 
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стойности, като за дейност по Приложение 1 предлагаме да се утвърдят 

средства в общ размер на 17 623 037 лв., за дейности извън Приложение 1 – 

в общ размер на 261 016 397 лв., за медицинските изделия трябва да 

утвърдим за два самостоятелни месеца по 8 700 060 лв., тъй като са извън 

цената на клиничната пътека тези медицински изделия и за лекарствените 

продукти, които се заплащат извън цената на клиничните пътеки – по 

45 416 666 лв. за следващите два месеца. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По втора точка въпроси, 

предложения? Няма. Преминаваме към гласуване на решение по т. 2 от 

дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? 

Няма. С девет гласа „за“ решението по т. 2 от дневния ред се приема. 

По т. 2 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение, месечни и 

индикативни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ 

(БМП) за заплащане м. януари 2023 г. (дейност м. декември 2022 г.) и 

индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги за 

2022 г. за заплащаме през м. януари и м. февруари 2023 г. (дейност м. 

ноември и м. декември 2022 г.). 

2. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, правила за изменение 

и допълнение на Правилата, приети с решение на Надзорния съвет № РД-

НС-04-32 от 21.03.2022 г. и допълнени с решения № РД-НС-04-

44/14.04.2022 г. и № РД-НС-04-89/30.08.2022 г., за прилагането им за 

дейност м. декември 2022 г. до влизането в сила на Закона за бюджета на 

НЗОК за 2023 г. 
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3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК 

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

Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите 

на БМП, съгласно т. 1 от настоящото решение. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

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

Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към трета точка от 

дневния ред - Изпълнение на Решение на Надзорния съвет на НЗОК с № 

РД-НС-04-127/14.12.2022 г. Проф. Салчев, заповядай. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с това решение е 

направено предложение за извършване на авансови плащания, където 

направихме решение – едното е утвърждаване на условия и ред за 

извършване на авансовите плащания и второ - възлагате на управителя това 

изпълнение. Условията и реда сме Ви ги изпратили още за предишното 

заседание, тъй че Вие сте запознати. Авансовите плащания са в общ размер 

на 68 628 089 лв., като от тях 22 364 654 лв. са за авансови плащания на 

МДД, за ПИМП – 9 414 944 лв., за СИМП – 7 046 452 лв., за дентална 

помощ – 6 205 078 лв. и за болнична медицинска помощ – 50 398 967 лв. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз само да попитам, един въпрос имам. Тези 

средства са разпределени по РЗОК, за да могат те с контрагентите да 

подпишат договори? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Изпращаме ги на съответното РЗОК 

и предлагаме по този начин да бъдат изпратени, а те още от вчера 
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започнаха да питат лечебните заведения, които желаят да получат авансови 

плащания. С тях трябва да се сключат допълнителни споразумения. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Т.е., те ще получат договор за тези? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За всяко нещо се подписва 

допълнително споразумение. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: А моят въпрос, ако нямаме 

достатъчно желаещи и останат средства, трябва ли да взимаме някакво 

решение? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Където останат се преразпределят на 

другите, които желаят. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Имам предвид изобщо, ако няма. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще го разберем на 29 декември 

следобед. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те така или иначе отиват в касите, РЗОК и 

там вече, ако някой се откаже, РЗОК ще ги преразпредели на тези, които 

желаят. Това е смисълът. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: На 29-ти ще имаме 

информацията. Това е. Най-вероятно няма да има, защото има възможност, 

който не желае, да ги вземат други. В смисъл да се предложат на други, 

които желаят. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Винаги така сме ги пренасочвали. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз имам един въпрос към проф. Салчев за сумата 

за МДД. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За МДД има решение на Надзорния 

съвет, има подписани Условия и ред с Българския лекарски съюз, където 30 

млн. лв. ги разпределихме за еднократно плащане, а остатъкът по 
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решението на Надзорния съвет и сключеното споразумение – за авансови 

плащания. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Такова решение няма. Има споразумение 

подписано само от Председателя. Аз искам да се върна на тази тема. 

Погледнах протокола от срещата с лекарския съюз и там е написано, че 

след одобрение от Надзорния съвет може да се подпише такова 

споразумение. Такова решение не е имало. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Надзорният съвет одобри така 

наречените Условия и ред. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Тогава, нали помните, 

Надзорният съвет одобри, а се подписва само от Председателя. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Не е било одобрено. Не е било гласувано, като 

точка от дневния ред, със сигурност. И това е моето притеснение, че няма 

санкция от Надзорния съвет и съответно това решение с тези два подписа 

на Председателя на Надзорния съвет и Председателя на Управителния 

съвет на лекарския съюз, съответно, за мен виси във въздуха. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Затова ще го подложа сега на 

гласуване. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Това е моето разбиране. Другото, което е, истината 

е, че предложението като текст беше изпратено по имейл към членовете за 

сведение и евентуално за одобрение, но пак се връщам, такава точка не е 

имало, едното и второто, което е, беше изпратена без да я видим. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Вижте дали има такова решение? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Няма изрично решение на 

Надзорния съвет. Принципното съгласие е отразено в протокола от 

заседанието. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Прав е г-н Бойчев. 
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Извинявайте, д-р Златанов, може ли да 

гласуваме точката и това нещо, което е вътре, ако действително няма 

санкция от нас, да го подложите на гласуване. Но сега тази точка, която се 

подлага на гласуване, няма никакъв проблем да се гласува и да се уточни, и 

ако е прав колегата, да гласуваме формално, ако няма такова гласуване, да 

се отбележи, че го гласуваме, но след гласуване на предложението, за да не 

губим време. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Само че в тази точка пише въпросната сума за 

МДД. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добре, тогава да предложа 

формално на гласуване допълнителна точка и тогава вече да гласуваме т. 3 

от дневния ред. В дневния ред ще вкараме допълнителна точка – гласуване 

и тогава ще е т. 3. Да се запише в протокола предложение да се гласува 

точката, с която се утвърждават Условия и ред за изпълнение на § 1, ал. 2 

от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Всички знаем за какво става дума. 

Затова подлагам точката, която току що приехме, че ще гласуваме… 

Не, всъщност ще предложа две неща. Допълнителна точка да влезе в 

дневния ред, а именно – Приемане на „Условия и ред в изпълнение на § 1, 

ал. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2022 г. и чл. 12б, ал. 4 на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., 

определени от Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния съвет на 

Българския лекарски съюз“. Който е „за“ тази точка да влезе в дневния ред 

на днешното заседание, моля да гласува. Приема се с 9 гласа „за“. Тя ще 

стане т. 3 от дневния ред. Т. 3 ще стане т. 4 и т. 4 Разни става т. 5 от 

дневния ред. В такъв случай, след като с 9 гласа „за“, без против и 

въздържали се, гласувахме тази точка, преминаваме към т. 4 вече от 

дневния ред, а тя е в изпълнение на решение от Надзорния съвет на 

НЗОК… 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не, сега Правилата трябва да ги 

утвърдите. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Първо гласувахме точката по 

предложение на г-н Бойчев да влезе в дневния ред. Тя влезе в дневния ред. 

Сега гласуваме по същество самата точка. Който е „за“ да утвърдим 

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

2022 г.“, моля да гласува. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз съм против. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: С 8 гласа „за“ и един против 

точката е приета. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Искам много бързо да кажа моите мотиви. 

Първото, което е, няма обосновка за това решение. Имаше свободни 

дискусии с лекарския съюз, където на база да го речем „пазарлък на 

Женския пазар“ се стигна до сумата от 30 млн. лв., която да бъде 

преразпределена по механизма, предложен от лекарския съюз. Пак казвам 

пазарлък. По никакъв начин въпросната сума, поне аз не разбирам, ако 

някой може да ми обясни, по какъв начин тя ще допринесе за увеличаване 

на извършените услуги и съответно повишаване на качеството. Моят 

прочит на едно такова споразумение е именно – увеличаваме печалбата на 

търговските дружества, които са свързани с предоставянето на тези услуги 

и според мен това е категорично против интересите на здравноосигурените 

лица и съответно работодателите. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Извинявай, има споразумение между 

лекарския съюз и касата, и Вие да обяснявате Вашия отрицателен вот…  

БОЯН БОЙЧЕВ: Пак казвам, няма такова споразумение.  

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Има споразумение. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Има подписан документ от Председателя, който 

няма мандат от Надзорния съвет, както се установи…. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сега току що го гласувахме и му 

дадохме мандат да подпише тези правила. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Има споразумение от преди две седмици. Д-р 

Кокалов, аз не Ви прекъсвам… 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Не е продуктивен такъв диалог. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз имам думата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Вие я получихте, казахте си 

мотивите. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Току що се установи, че въпросното споразумение, 

д-р Кокалов, е било абсолютно невалидно. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние го гласувахме сега току що. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да, но две седмици е било невалидно, фалшиво. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това, че Вие сте против, не променя нещата. 

Нека продължим нататък да не ни губите времето. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: След като чухме отрицателния 

вот на г-н Бойчев, благодаря за позицията. След като гласувахме 

извънредната точка, преминаваме към гласуване на т. 4 новата - 

Изпълнение на Решение на Надзорния съвет на НЗОК с № РД-НС-04-

127/14.12.2022 г. Беше докладвана от проф. Салчев. Който е „за“ решението 

по тази точка, както беше предложена от проф. Салчев, моля да гласува. 

Въздържали се има ли? Един. Против? Няма. Решението се приема с 8 гласа 

„за“ и един „въздържал се“. 
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НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава „Условия и ред 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.“, приложени към 

настоящото решение.    

2. Възлага на управителя на НЗОК да сведе до знанието на директорите на 

РЗОК за изпълнение, утвърдените по т. 1 условия и ред 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. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, адв. Свилена Димитрова, 

адв. Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Следващата точка. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Трябва да се гласува, тъй като беше 

взето решение 19 млн. лв. да бъдат дадени за еднократно заплащане на 

болничната помощ и 2 796 075 лв. за еднократно заплащане на СИМП. 

Трябва да се вземе решение за прилагане на правилата по § 1, т. 1 от Закона 

за бюджета на НЗОК за 2022 г. Има решение, което трябва да се вземе. Ако 

се вземе това решение за тези еднократни плащания, ние сме изготвили на 

базата на това решение разпределението по лечебни заведения, тъй че и то 

трябва да бъде гласувано, разпределението по лечебни заведения. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ще го изчета в такъв случай. 
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„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 

заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по правилата, 

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

бюджета на НЗОК за 2022 г. и чл. 12б, ал. 4 на НРД за медицински 

дейности за 2020-2022, определени от Надзорния съвет на НЗОК и 
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Управителния съвет на Български лекарски съюз с № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г.“.   

3. Средствата се изплащат еднократно за 2022 г. 

4. Възлага на управителя на НЗОК да приложи правилата на чл. 4, ал. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. като предложи на Надзорния съвет 

за утвърждаване разпределението на средствата по т. 2.  

5. Възлага на управителя на НЗОК да организира сключването на 

допълнителни споразумения за средствата по т. 2 с изпълнителите на 

медицинска помощ.“. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз имам само едно допълнение, д-р 

Златанов. В т. 3 да се добави следното: „Средствата се изплащат 

еднократно за 2022 г. и не се включват в разпределението на месечните 

стойности на изпълнителите на болнична медицинска помощ по реда на 

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

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Да си личи, че е еднократно. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да личи, че е еднократно и че не се 

включват в разпределението на средствата по месечните стойности. 

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Аз съм съгласна с това, но само да 

отбележа, че няма ред по Правилата за денталната помощ, тъй като са само 

за дейностите. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За денталната помощ тези средства 

са в общата сума и те се пренасочват за авансови плащания. И в тази връзка 

още едно предложение имам за денталната помощ да се включи текст като 

т. 3, съответно останалите стават т. 4, 5 и 6 – „Средствата по ред 1.1.3.3. да 

бъдат използвани за авансово заплащане на изпълнителите на дентална 

помощ“, за да е ясно. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: По отношение на предложението 

на проф. Салчев за нова т. 3 и допълване на старата т. 3, която да стане т. 4 

имате ли някакви коментари? В такъв случай подлагам на гласуване 

решението с направените корекции. Който е „за“, моля да гласува.  

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: Аз съм „въздържал се“. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: С 8 гласа „за“ предложението се 

приема и 1 въздържал се. 

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: 
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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 

заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по правилата, 

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

бюджета на НЗОК за 2022 г. и чл. 12б, ал. 4 на НРД за медицински 

дейности за 2020-2022, определени от Надзорния съвет на НЗОК и 

Управителния съвет на Български лекарски съюз с № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г.“.   

3. Средствата по ред 1.1.3.3. да бъдат използвани за авансово заплащане на 

изпълнителите на дентална помощ. 

4. Средствата се изплащат еднократно за 2022 г. и не се включват в 

разпределението на месечните стойности на изпълнителите на болнична 

медицинска помощ по реда на Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 

5. Възлага на управителя на НЗОК да приложи правилата на чл. 4, ал. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. като предложи на Надзорния съвет 

за утвърждаване разпределението на средствата по т. 2.  
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6. Възлага на управителя на НЗОК да организира сключването на 

допълнителни споразумения за средствата по т. 2 с изпълнителите на 

медицинска помощ.  

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

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

Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Теодор Василев. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И във връзка със сега приетото 

решение предлагам на Надзорния съвет докладна записка за 

разпределението на стойностите по това решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Но трябва да вземем решението 

по разпределението. Предлагам Ви това, което е второ решение на 

Надзорния съвет, за да го изчета и да го приемем и него. 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

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

непредвидени и неотложни разходи“ към средствата за 

здравноосигурителни плащания, както следва: 
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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.

 

2. Възлага на управителя на НЗОК, след изплащане на формираните 

отрицателни стойности по чл. 369, ал. 9 от Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020 – 2022 г., включително утвърдените с 

решение № РД-НС-04-126/14.12.2022 г., да предложи за авансово 

заплащане на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по 

сключените договори с НЗОК за извършената дейност през м. декември 

2022 г., подлежаща на заплащане през м. януари 2023 г. на оставащите 

средства по съответните редове за здравноосигурителните плащания във 

връзка с решение № РД-НС-04-123/14.12.2022 г. по ред и условия, 

утвърдени от Надзорния съвет на НЗОК.“. 

 Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Който е „за“ току що прочетеното 

решение, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз съм „въздържал се“. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: С осем гласа „за“ и един 

„въздържал се“ решението се приема. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И сега трябва да утвърдите по 

лечебни заведения стойностите, които бяха приети, тези 19 млн. лв. и тези 

2 796 075 лв. Като искам да кажа начина на изчисление, тъй като те са по 
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правилата, които са приети. Бяха изпратени данните от „Информационно 

обслужване“. Те ги обработиха, изчислиха всичко, дори ги разпределиха по 

лечебни заведения. Пред Вас е справката по лечебни заведения. За 

болничната помощ са 19 998 616 лв. и за специализираната извънболнична 

медицинска помощ по методиката, както са разпределени са 2 796 075 лв. 

Трябва да ги утвърдите по отделно, като за СИМП предлагам да се вземе 

следното решение: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава определените единични суми за всеки вид дейности за 

формиране на сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки 

изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ 

(СИМП), в приложение 1 от настоящото решение. 

2. Утвърждава средства на всяка РЗОК за извършване на еднократно 

допълнително заплащане на изпълнителите на СИМП, в приложение 2 от 

настоящото решение. 

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

извършат еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на СИМП 

по реда на раздел VІI от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 28.11.2022 г.“. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Проф. Салчев, Вие проверихте ли ги все пак? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз ги проверих. Това, което дадоха 

от „Информационно обслужване“ веднъж ги провериха в дирекция 

„Бюджет и финансови параметри“ и втори път аз ги проверих. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: На въпроса на г-н Бойчев към 

проф. Салчев дали са проверени – проверени са. Това чухме. Затова 

подлагам на гласуване току що прочетеното решение. Който е „за“, моля да 



21 

 

гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С девет гласа „за“ 

решението се приема. 

За изпълнителите на болнична помощ сега ще прочете, проф. Салчев, 

решението. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За изпълнителите на болнична 

помощ 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава определените сумите за еднократно допълнително 

заплащане по РЗОК за всеки изпълнител на болнична медицинска помощ 

(БМП), съгласно Раздел VI т. 5 от Условия и ред № РД-НС-01-4 от 

28.11.2022 г., в приложение към настоящото Решение. 

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

извършат еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на 

болнична медицинска помощ по реда на раздел VІI от Условия и ред № РД-

НС-01-4 от 28.11.2022 г.“. 

Като в приложенията са на база взетите решения как се изчисляват 

коефициентите и как се разпределят средствата. 80% за клиничните пътеки, 

клинична процедура № 6 и амбулаторните процедури и 20% за КПр 1, 2, 3, 

4 и 5 съгласно съответните коефициенти. На базата на това е извършено 

цялостното разпределение на средствата. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Въпросът на г-н Бойчев – това 

проверено ли е? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И това го проверявахме. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване току що 

прочетеното решение за изпълнителите на болнична помощ. Който е „за“, 
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моля да гласува. Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. С 9 гласа 

„за“ решението е прието. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Друго нямам. Освен да пожелая 

весели коледни празници на всички. Да се надяваме, че районните каси ще 

успеят да свършат дейността си. Започват от сега, събота и неделя ще 

работят. На 23 декември да се затвори СЕБРА с всички средства усвоени. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря, проф. Салчев. И 

последната точка, преди да закрия заседанието, искам само три изречения 

да Ви кажа. Изключително съм благодарен на всички Вас, като членове на 

Надзорния съвет, включително и на администрацията на касата. Първо, за 

днешното присъствие. Второ, за цялата работа през тези два – три месеца. 

Отговорността и усилията, които положихте. Аз мисля, че ние, като орган, 

първо, много единно взехме добри решения, които позволяват няколко 

неща – да се увеличат средствата за лечебните заведения, те да могат 

спокойно да работят в периода декември – януари. Те са с по-високи 

месечни стойности. Второ, с това решение, което взехме за тези еднократни 

плащания, също ги подкрепяме и това е в интерес и на тях, и на 

здравноосигурените, чиито интереси би трябвало да бъдат защитени там. С 

тези средства имат възможност да си посрещнат студените дни, да бъде 

топло, ще имат възможност да се разплатят. Даже моята препоръка е към 

управителите част от тези пари да одите и към самия медицински персонал. 

Така че, това решение е добро според мен и според нас. Трябва да излезе 

такова послание, че решенията са ни добри, много добре балансирани и в 

интерес както на здравноосигурените, така и на изпълнителите на болнична 

помощ. И още нещо. Искам да благодаря и на администрацията на касата, 

която я поставихме в трудна ситуация, особено последната седмица, която 

ще става все по-трудна до края на периода, в който трябва да изпълнят 

нашите решения, но аз съм сигурен, че ще успеят, ще се справят и в крайна 
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сметка ще приключим една нормална година с добри решения и с добър 

ефект. Това са нашите условия, които предпоставихме. Надявам се 

действията на управителите, изпълнителите, първичната, специализираната 

да се възползват от условията, в които ги поставихме и действително да 

подобрят дейността си, за да може това да го усетят и здравноосигурените, 

които всъщност са обект на всички тези действия, които ние извършваме, 

които извършват изпълнителите на помощ. Весели Коледни празници Ви 

желая. Много Ви благодаря. След като обявя и т. Разни, и ако няма нищо по 

нея, ще закрия днешното заседание. 

Преминавам към последна точка от дневния ред – Разни. Ако има, 

колеги, някой нещо да предложи обсъждане, гласуване – имате думата. 

Щом няма, закривам днешното заседание на Надзорния съвет. Весели 

коледни празници 

Заседанието приключи в 10.15 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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