
 
 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
1 

Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 
 

16.03.2020 
 

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 
 

 
 
Интервю с проф. Петко Салчев, управител на НЗОК 
БНТ, Още от деня 

 
Водещ: Тук е новият председател на НЗОК проф. Петко Салчев. Той беше избран в петък от 
парламента, в четвъртък, ако не се лъжа. Здравейте и добре дошъл. 
Проф. Петко Салчев: Благодаря. 
Водещ: Обърках ли дните – четвъртък или петък? 
Проф. Петко Салчев: Аз вече се обърках.  
Водещ: Вие вече се объркахте. Защото ситуацията е много динамична, откакто вие сте на поста. 
Кажете най-напред, в тази кризисна ситуация, в която встъпихте в този пост – председател на 
НЗОК, кое беше най-голямото предизвикателство и кое сега в крачка трябва да се справяте? 
Проф. Петко Салчев: От сутринта започнах активно работата в НЗОК - Централно управление. 
Първите неща, които трябваше да се решат, след като говорихме и с Министерство на 
здравеопазването, министъра на здравеопазването, да се дадат определени указания на 
районните здравноосигурителни каси, които в момента получиха заповедта да бъдат в помощ на 
районните здравни инспекции. Тъй като те поеха първия удар още с въвеждането на 
извънредното положение и преоценка и триаж на пациентите. Второто направление, на което 
наблегнахме, да проверим сигурността на информационните системи на НЗОК. И не на последно 
място, мисля, че едно от важните места, да се дадат указания до районните 
здравноосигурителни каси и договорните партньори и аптеките за начина за изписване на 
протоколи и лекарства на рецепти и за получаване на лекарства, така че да не се получава 
струпване при общопрактикуващите лекари и при комисиите, които изписват лекарствени 
продукти, така и в аптеките.  
Водещ: Нека да бъдем по-детайлни по всичко това, което казвате като първи мерки, които 
взимате. Как се лекува ковид 19 и как болниците ще получават финансиране за лечение на 
пациенти от този вирус? 
Проф. Петко Салчев: Този отговор ще се получи утре, след като бъдат внесени промени в 
съответните нормативни актове и в закона. С най-малки подробности ще бъде обяснено. Но 
това, което сутринта говорихме с министъра на здравеопазването и с председателя на 
Надзорния съвет е да бъдат организирани по такъв начин всичките мерки за финансирането на 
лечебните заведения, на договорните партньори, че да не получат недофинансиране в този 
период, така че системата да бъде стабилна. 
Водещ: Има ли резерви в Здравната каса за подобни случаи, за случаи като епидемии, 
природни бедствия? Имате ли заделен фонд, който сега ще извадите и ще активирате за 
лечение? 
Проф. Петко Салчев: Резерви винаги има в Касата. Един от основните резерви е т.нар. 
преструктуриране на вътрешните плащания в системата. Там, където, тъй като системата за 
плащане основно е на пациент, на преминал случай, в някои от клиничните пътеки ще се получат 



 
 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
2 

съответните резерви, които ще бъдат пренасочени в първо време към овладяването на 
състоянието. Но ние мислим и за след това, защото пък тези колеги не трябва да остават без 
финансиране в този период. Тъй че ще бъдат предприети съответните мерки.  
Водещ: Ясно ли е вече за каква сума се говори и какви резерви има в Касата, които могат да 
бъдат насочени към справяне с този вирус? 
Проф. Петко Салчев: Като обща сума не мога да кажа в момента. Но резервът на Касата е 
около 90 млн., който е заделен. Той е заделен евентуално за повишаване цената на клиничните 
пътеки и за посрещане на такъв тип плащане. Тъй че смятам, че има достатъчно финансов ... 
Водещ: 90 млн. лв. е сумата, която би могла да се влее в... 
Проф. Петко Салчев: Която е по закон определена като резерв на НЗОК.  
Водещ: Включва ли тази сума покупка на дефибрилатори, тези, по-скоро обдишватели, тези ... 
Проф. Петко Салчев: Апарати за обдишване... 
Водещ: ... апарати, които могат да подпомогнат лечението на пациентите с ковид 19? 
Проф. Петко Салчев: Мисля, че много ясно беше изразено от правителството, че има заделен 
фонд и те ще бъдат по друг ред заплащани, както например и заплащането на лекарите и на 
всички останали медицински работници, които са на първия фронт. Те ще бъдат по друг ред, не 
през бюджета на НЗОК, а чрез фондовете, както беше обявено вчера и от г-жа Сачева и от 
останалите министри. Тъй че има заделени средства и държавата ще подпомогне в този случай 
здравната система. Не говоря Здравната каса, ще помогне здравната система. 
Водещ: Говорите за тези 1 000 лв., които ще получат лекарите, които са на първа линия. 
Проф. Петко Салчев: Не само лекарите, както беше казано, а всички, които са на първа линия. 
Водещ: Има ли в Касата обаче средства и редно ли е от Касата да бъдат отпуснати средства за 
друг тип помощ, не само за лекарите, а и за пациентите? Например, много възрастни, много 
социални слаби хора не могат да си позволят, чуваме сега едни дезинфектанти с космически 
суми, едни маски, средства от първа необходимост, които ще подпомогнат живота, особено на 
по-възрастните хора и ще ги направят по-спокойни най-вече? 
Проф. Петко Салчев: Аз смятам, че в бюджета на Касата няма заделени такива средства, тъй 
като вие знаете, че той е строго разписан по закон. Но такъв тип средства могат да бъдат 
получени по останалите социални фондове, особено за този тип хора, население, които са 
самотни или нямат достатъчно средства. Ние ще се стремим да осигуряваме достъпа до 
здравната помощ и осигуряване лечението на пациентите. Искам да кажа, че до пред около 
половин час беше включена и нова добавка към интернет страницата на НЗОК, тъй като 
получихме сигнали, че на определени места пациентите не могат да се свържат с техните лекари 
и т.н. Те могат да подават сигнали към НЗОК, за да бъде направена проверка дали тези лекари 
работят, и ако не изпълняват задълженията си, да бъдат предприети съответните санкции по 
НРД. 
Водещ: Говорите за общопрактикуващи лекари или ...  
Проф. Петко Салчев: Изобщо за всички, към които са се обърнали и има някакви възражения за 
това, че не им е осигурено достатъчно обслужване. 
Водещ: Обикновено пациентите, които са с хронични заболявания ходят при личните си лекари 
един път месечно, за да могат да им се изпишат протоколите за лекарствата, които получават. 
Вие анонсирахте, че ще удължите срока на тези протоколи. Не можете ли да бъде по-детайлен, 
как това ще стане? 
Проф. Петко Салчев: Вече е направено. Изпратени са указания към НЗОК, разработени са и 
съответните механизми, по които да се получава информацията. Само три от групите в момента 
ще се наложи допълнително да се уточнят, тъй като те имат специфичен режим на терапевтично 
поведение, тъй като има или оценка на дозата, която се полага или не. Но това е вече 



 
 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
3 

публикувано, мисля на интернет страницата на Касата, а всичките районни здравноосигурителни 
каси получиха указанието и вече се разпраща до договорните партньори – както лекарите, така и 
аптеките. 
Водещ: Нека да дадем един пример. Ако един пациент миналия месец е взел своя протокол за 
един месец за лекарство, което получава, трябва ли да отиде сега при личния си лекар? И с още 
един месец ли ще бъде удължен срокът... 
Проф. Петко Салчев: От днешна дата с един месец са удължени всичките протоколи. 
Водещ: Какво ще стане след този един месец? 
Проф. Петко Салчев: След този един месец, след като премине ситуацията или ако се наложи 
удължаване, ще бъдат удължени. 
Водещ: Ако не премине ситуацията... 
Проф. Петко Салчев: Ще бъдат удължени. 
Водещ: ..., ще взимате решение в съответствие със ситуацията ... 
Проф. Петко Салчев: ... ситуацията и това, което националният щаб препоръчва в такива 
случаи. Ние се съобразяваме в пълна степен с препоръките на националния оперативен щаб за 
всяко от нашите действия, както и за защита на нашите работещи, които са в районните 
здравноосигурителни каси, така и за осигуряване достъпа гражданите до реална медицинска 
помощ. 
Водещ: Много е важно аптеките получили ли са тези указания и как ще обслужват те 
пациентите, когато те отидат с протокол от миналия месец, а пък искат лекарство за сега? 
Проф. Петко Салчев: Да, аптеките, искам да кажа, че ние говорихме с фармацевтичния съюз за 
тези неща. Не е самоволно решението на Касата. Говорено е с Надзорния съвет. Тази вечер са 
получени в районните здравноосигурителни каси, преди да дойда тук подписах указанията и в 
момента се разпращат до всички договорни партньори.  
Водещ: Вие казвате – аптеките знаят, лекарите знаят, пациентите вече ги информираме и през 
ефира на БНТ. Трябва ли те да си носят книжките, в книжките ли ще им бъде отбелязано, за да 
изчерпим този въпрос до край? 
Проф. Петко Салчев: Основното, което ще се извършва ще бъде в аптеките, където служебно 
ще бъдат вписвано лекарствата в техните книжки или на базата на протоколи ще бъдат 
добавяни. Като ние имаме създадена система как ще се следи този процес, така че да не се 
нарушават някои пък други принципи, някой да получи повече, отколкото се полага. 
Водещ: Има ли отношение Касата към лекарствата, които се изчерпаха в аптечната мрежа? 
Проф. Петко Салчев: Тези, които са на базата на договорите с НЗОК, в момента има всички 
налични количества, сключени са договорите. Тези, които са неперскрипнати или лекарства, 
които са без рецепта, това са в приоритета на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 
ИАЛ, които трябва да контролират този процес. 
Водещ: Не само като директор на НЗОК, но и като човек, който влиза в аптеката, за да си купи 
най-необходимото, кажете – как се отнасяте към случаите, в които влизате в аптека, искате да 
вземете витамин Д или да си купите маска и ви казват – свърши, няма или пък ви я предлагат на 
много по-висока цена, отколкото тя нормално струва? Трябва ли да има по-сериозни санкции за 
този тип недобросъвестни търговци? 
Проф. Петко Салчев: Едното е спекула, ако се прилага при по-високи цени и мисля, че преди 
малко говореха и от МВР и главния прокурор за тези случаи. А другото е все пак аптеките се 
зареждат от доставчиците, които трябва в определен период, в определено време да осигурят 
тези лекарства и според зависимостта на какви са складовите наличности на тези доставчици. 
Но аз смятам, че в момента е урегулиран този процес и не смятам, че населението трябва да се 
притеснява, че ще изчезнат основните лекарствени средства.  
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Водещ: Нека да ви задам един въпрос и за бъдещето, защото говорехме само за критичната 
ситуация, а вашият мандат едва сега започва. Казахте, че ще търсите вариант как хората да 
доплащат по-малко за лекарства. Сега се доплащат 25, 50 и 70%. Как ще направите и в какви 
срокове ще направите това? 
Проф. Петко Салчев: Аз го давам като идея. Необходими са разчети при анализите, които 
трябва да се направят. Но това е съвместна работа, пак казвам, между Националния съвет по 
цени и реимбурсиране от една страна, между Надзорния съвет и МЗ да се постигне такъв 
баланс, че наистина пациентите, които са най-масово лекувани, това са социални значимите 
заболявания да не доплащат толкова много за евтините лекарства. Защото в случая се касае за 
евтини лекарства. 
Водещ: И много кратко, ще успеете ли с електронната рецепта? Заявихте и това. 
Проф. Петко Салчев: Аз смятам, че ще, как да кажа, ще направя всичко възможно да 
дигитализирам колкото се може повече от дейността на НЗОК като администрация, а специално 
за електронната рецепта и електронното управление и националната информационна здравна 
система, съвместно с МЗ смятам, че в кратко срокове може да се постигне резултат. 
Водещ: Благодаря ви за това участие в ефира на Още от деня. 
Проф. Петко Салчев: И аз. 
Водещ: Новият управител на НЗОК Петко Салчев. 
  
 


