
   

 

Водещ: Ето ни сега лице в лице с д-р Пламен Цеков, той е управител на НЗОК, Пенка Георгиева 
е тук, тя е представител на няколко пациентски организации, Асен Георгиев е представител на 
федерация Български пациентски форум и Николай Болтаджиев, център за защита правата в 
здравеопазването. Веднага д-р Цеков към вас. От вчера... тоест не от вчера, от един месец се 
говори за едни лимити, но като че ли в петък те избухнаха тези лимити. Защо налагате тези 
лимити, които се изхарчват още февруари и март и болниците се оказват без пари за здравни 
услуги, както казаха тук вашите колеги в петък. Проф. Миланов и д-р Петър Москов.  
Пламен Цеков: Да, най-вероятно тази тема за лимити дали има и дали няма ще продължи и в 
следващите месеци. Факта, че това, което ..  
Водеща: Ама то трябва да има един отговор – има или няма.  
Пламен Цеков: Да, факт е, че лимити няма, а това е само прогнозни обеми и прогнозни 
стойности, с които стартираме годината. В методиката, която сме разработили има достатъчно 
механизми за актуализиране на тези обеми, така че пациентите, където отидат в дадена 
болница, болницата след това да може да си получи парите за извършения труд.  
Водеща: Искате да кажете, че няма никаква бомба и че всичко е наред, болниците няма да 
фалират, Пирогов ще си получи всичко, това ли казвате?  
Пламен Цеков: Категорично. Разбира се, Пирогов има първоначално определен бюджет 34 млн. 
Миналата година е бил 37 млн., стартовия бюджет. Миналата година е имала стартов бюджет 38 
млн. за 10 месеца и е усвоила 37 млн., отколкото е бил заложен.  
Водеща: Какво искат сега според вас? Те си измислят ли?  
Пламен Цеков: Не. По-скоро имаме разминаване в разбиранията и в методиката и в това, което 
ние сме направили като ..  
Водещ: Има голям дисбаланс между тези лимити и отпуснатите пари и това, което се е случило 
миналата година. Точно обратното на това, което вие казвате.  
Пламен Цеков: Миналата година другото голямо неразбиране идва от това, че много от 
болниците очакваха да получат стартов бюджет с такъв, какъвто са завършили. Ние изплатихме 
абсолютно всичко миналата година и да речем Пирогов може би е завършил с 42 млн., а сега 
стартира с 34. Да, наистина 8 млн. е по-малко, но ние не може да разпределим в първоначалните 
прогнозни обеми и стойности не може да разпределим резерва, който е заделен в НЗОК, той е в 
размер на около 340 млн. лева, всъщност големия резерв е 273 млн. лева, но общо миналата 
година изхарчихме още 60 млн. за болнична помощ или приблизително около 340 млн. дадохме 
допълнително за болнична помощ върху това, което е определено като първоначално дадено.  
Водеща: Ето това е целия сюжет, върху който разсъждаваме. Вашето правителство, 
правителството на ГЕРБ казва непрекъснато, че дава повече пари за здравеопазване. Как така 
хората не го разбраха и лекарите не го разбраха?  
Водещ: А докторите като дойдат тука казват обратното. Ето д-р ...  
Водеща: Нека да почнем, Митко, от твоя разговор с проф. Миланов, само едно откъсче с д-р 
Москов и с проф. Миланов.  
Милан Миланов: Пирогов в момента имаме 6 клиники, които са си изработили 6-месечния 
лимит до 18 февруари.  
Петър Москов: Когато секторите на спешната помощ, сега вече и на интензивната 
медицина, местата, където се води битката на живота не са ангажимент на държавата, а 
са хвърлени в НЗОК до голяма степен, главно за интензивните грижи, това означава, че 
държавата оголва фронта, където се води битката за живот. Защото ние с него в 
професионалната си дейност правим това ежедневно. Тоест държавата няма отношение, 
държавата се дърпа. Държавата има изисквания, но казва – ще ви плащам по-малко.  
Водеща: Айде сега кажете как става това – държавата се дърпа, казва ще ви плащам по-малко, 
вие казвате – даваме повече.  



   

 

Водещ: И да допълня – цената на един пациент миналата година е била 700 лева на ден, сега в 
момента това, което вие сте им дали е 220 лева на ден.  
Пламен Цеков: Знаете ли, хубаво беше, че миналия четвъртък в парламента имаше в здравна 
комисия изслушване именно по тая тема – за интензивните грижи и най-хубавото беше, че 
представител на Дружеството на анестезиолозите в България представи колко е заплащало 
миналата година министерството за интензивни грижи и цифрите, Които представиха те 
съвпаднаха с цените, които НЗОК ще заплаща тази година.  
Водещ: Тук те казаха съвсем ...  
Пламен Цеков: От 500 лева, както е било регламентирано ..  
Водещ: 700 каза проф. Миланов.  
Пламен Цеков: Не, те смятат, че сега 700 би струвало интензивното лечение. Миналата година 
са били 500 лева за клиники трето ниво и 350 лева за клиники второ ниво. Но в крайна сметка от 
тези 500 и 350 лева са заплащани 70%. Тоест 350 лева.  
Водеща: Добре. Понеже и двамата гости на Митко в петък са анестезиолози, реаниматори, аз 
затова с изключително доверие гледам на тяхното мнение. Но вас ви поканихме..  
Пламен Цеков: Да, но цифрите говорят друго.  
Водеща: Добре, те измислят ли си? Това е невероятно. Може ли двама видни анестезиолози 
лекари да дойдат в национален ефир и да си съчиняват?  
Пламен Цеков: Знаете ли, проф. Миланов беше също на това изслушване И той видя цифрите, 
които е плащано миналата година МЗ за интензивни грижи. Средната цена за клиника трето ниво 
е била 350 лева, за клиника второ ниво – около 150 лева.  
Водещ: Добре.  
Водеща: Извинете ме, само за една секундичка, последен много кратък въпрос към д-р Цеков, 
защото е с да и с не отговор. Утре ви поканиха в Пирогов. Ще отидете ли?  
Пламен Цеков: Да, разбира се. Нямам притеснения.  
Водеща: Извинете ме, беше важно.  
Асен Георгиев: Първия въпрос беше за лимитите при вас, той малко остана настрани, нека да 
го поясним. Д-р Цеков нарича това прогнозни стойности. Те наистина са такива, не може да има 
лимити. Но навсякъде е създадено впечатлението за лимити. Директорите на болници имат 
впечатление за лимити. НЗОК има впечатление за лимити. Тоест не смеят да ги надхвърлят, 
защото не знаят дали ще им платят. Ако ги надхвърлят тези прогнозни стойности, тогава ще има 
проверки. И това е необходимо... не знам за какво е необходимо – създаването на такова 
впечатление.  
Водещ: Ама това страх ли налага след лекарското съсловие, случайно да не кажат, че харчат 
повече.  
Асен Георгиев: Всеобщото впечатление е, че това са лимити. Те не биха могли да ...  
Водещ: Лимит знаете ли какво значи на български? Казва се граница. Лимит значи граница. И 
като похарчиш повече – губиш.  
Асен Георгиев: Най-впечатляващото за тази година беше, че има лимит клинични пътеки. Тоест 
по клинична пътека 130, напр. можеш да лекуваш само двама души пациенти. Това е най-
странното и необяснимото, в сравнение със сегашната практика. На практика трябва болниците 
най-добре да направят сървъри помежду си и да си казват – кой има свободни пътеки от тая, да 
ти дам аз на тебе тая и т.н.  
Водеща: Е, това не е здравеопазване.  
Асен Георгиев: Д-р Цеков да каже – той ли ги създаде тези методики или МФ.  
Водеща: Айде отговорете, нека да отговори на този ..  
Асен Георгиев: МФ съгласува всичко.  



   

 

Водеща: Здравеопазването беше под шапката на Симеон Дянков. Винаги са заедно. Отговорете 
на този въпрос.  
Пламен Цеков: Със сигурност няма да ни стигне времето в това предаване, за да може 
подробно да разкажем какво съдържа методиката и каква е идеята, заложена там.  
Водеща: Поне кажете кой създаде методиката.  
Пламен Цеков: Създадоха я експерти в касата, включително и аз съм участвал в създаването. 
Ползвали сме и външни консултанти – хора, които се занимават в сферата на икономика на 
здравеопазването и в никакъв случай там няма лимити. В никакъв случай не сме казали, че ако 
имаш 3 апандисита определени, ако ти дойде четвърти няма да го приемеш и да го лекуваш.  
Водещ: Преди вас д-р Райчинов сега се обажда тук, ще го включим. 
Водеща: Кажете си вашето мнение.  
Николай Болтаджиев: Понеже ставаше въпрос, че се каза, каза, каза. Аз искам да покажа, дали 
на ушите си да вярваме или това, което е. Това е един договор, както се твърди, че няма лимити, 
това е стандартен договор на една болница, аз ще прочета и ще ви го дам да видите. Точка 4, 
това е договора, споразумението, което са подписали всички болници в България, еднакъв текст, 
нали така? Точка 4: Сумата по предоставените за 2012 фактури за извършена дейност не 
надвишава размера на годишния прогнозен план за стойност на разходите по приложение 2.  
Водеща: Айде преведете го, моля ви.  
Николай Болтаджиев: Това значи, че с това всеки директор на болница не може да превиши 
сумата. Това дали ..  
Водещ: Коя сума? За цялата година?  
Николай Болтаджиев: За цялата година. Тоест това дали си направил 2 апандисита в началото 
или н а края на годината си остават два апандисита. Не може трети да се направи. То може, но 
касата няма да го плати.  
Пламен Цеков: Е не е вярно това.  
Николай Болтаджиев: И още нещо, момент. Ето това е самото решение, искам да покажа, на 
надзорния съвет.  
Водещ: Какво пише там?  
Николай Болтаджиев: Утвърдените от надзорния съвет годишни прогнозни обеми и т.н. за 
дейност по месеци, дейности клинични пътеки за тримесечие без да превишават размера на 
утвърдените обеми дейност и стойност на разходваните за съответното тримесечие.  
Водеща: Това пък какво значи? Айде и на това превод.  
Николай Болтаджиев: Тоест че не може да се превишават. Там наистина има залегнала една 
клауза, че ако се превишат, до 3% от другото тримесечие може да се прехвърлят. Но ...  
Водеща: Вижте колко убедително звучат..  
Пламен Цеков: Но трябва да се познава и методиката за приложение.  
Николай Болтаджиев: ... но това, което е писано, че не може да се превишава...  
Пламен Цеков: Да, вие не може самоволно да я превишавате.  
Водеща: С чия санкция се превишава?  
Пламен Цеков: Със санкция на Надзорния съвет. 
Водещ: Д-р Цеков, искате ли да чуем вашия колега д-р Райчинов, който слуша по 
телефона, който ви иска оставката и да обясни сега това, което ние си говорим коректно 
ли е и д-р Райчинов, кажете сега защо искате оставката на д-р Цеков и въобще как ще 
подходи БЛС в тази ситуация.  
Цветан Райчинов: Добър ден. Първо да кажа, че имам чувството, че с д-р Цеков сме били 
на различни места и сме слушали различни хора, защото и аз бях в парламента и 
слушахме комисията. Там се казва, че министерството за миналата година е изхарчило 45 
млн. за интензивно лечение. И това са 70% от направеното лечение, тоест платеното. Сега 



   

 

тази година касата има 40 млн., д-р Цеков казва, че се плаща даже повече. При това тази 
година касата ще трябва да заплати 100% лечението. Как става този трик може би само 
бившия министър Дянков, който е писал и участвал сигурно директно в тези методики ще 
може да обясни. Колкото до лимитите, понятието прогнозни нека д-р Цеков бъде 
достатъчно почтен и откровен с хората, защото тук говорим за здравеопазване, не за 
картофи, не за домати. Думата прогнозни съществуваше до края на 2012г. В неговите 
методики думата прогнозни не съществува. Това категорично са лимити и нека не ми 
обяснява как от тези два апандисита, които преди малко цитираше колегата, като дойде 
третия, кога точно надзорния съвет на касата ще разреши на болницата да го направи? 
След 2-3-5 месеца?  
Водеща: Сериозно ли говорите, че надзорния съвет на касата трябва да разреши 
надлимитен апандисит, херния и каквото и да било друго.  
Цветан Райчинов: Ама абсолютно. Такава му е методиката. Не знам той като я е писал 
после дали я е чел. Тази методика дали я е чел, защото аз съм я чел и гарантирам, че това 
е категоричен лимит.  
Водеща: Стойте така, моля ви останете на линия.  
Водещ: Вие наистина на различни езици говорите.  
Водеща: ... един от двамата греши.  
Пламен Цеков: Дали сме право на лечебните заведения, когато имат недостиг от обеми без 
да питат нито надзора, нито НЗОК, от следващото тримесечие могат да изтеглят обема за 
един цял месец. Тоест могат да си приключат тримесечието съвсем спокойно и да получат 
заплащане в реално време това, което са изработили. Нещо, което до момента не ставаше. 
Когато имаше надработена дейност, която не е в договорите на лечебното заведение, те 
трябваше да чакат края на годината, за да размразим големия резерв и да им изплатим. С 
новата методика ние даваме възможност това да се случва на всяко тримесечие.  
Водеща: Добре, нека да попитаме. Д-р Райчинов, не сте ли разбрали, че тази нова 
методика размразявала всъщност?  
Цветан Райчинов: Нищо не съм разбрал, защото такива гаранции няма. Това са над 300 
болници в страната. Те по всяка една отделна пътека, това са 300 пътеки, трябва да искат 
разрешение за превишение. Отделно от това приблизително 18 000 в доболничната помощ 
трябва да искат и те разрешение за превишение на лимитите. И това, което става вече не 
може да се прехвърли от неупотребено, примерно да се ползва. Касата го взима веднага. 
Това просто са неверни неща и съм убеден, че д-р Цеков вече напълно съзнава 
погрешността на тази методика. Освен това искам да кажа, че от юни месец ние му 
обясняваме, че тази методика няма причина да влиза. И след като парите са същите като 
миналата година, кое налага всичко това?  
Водеща: Д-р Райчинов, вие продължавате ли да искате ...  
Цветан Райчинов: ... пак се опитват да се спестят пари от здравни вноски, но Дянков вече 
го няма. Няма на кого да ...  
Водеща: Освободете се, да, няма го Дянков.  
Водещ: Заради едни здравни вноски веднага ще дойде министъра да ги вземе, не се 
безпокойте.  
Водеща: Само последен въпрос, макар че ако искате останете на телефона. Продължавате 
ли да искате оставката на д-р Цеков?  
Цветан Райчинов: Категорично. И мога да потвърдя, че това вече сигурно е в много голям 
процент от страната. И днес включително дойде решение на софийска колегия, която ..  
Водеща: Какъв е мотива? Защо искате оставката на д-р Цеков? Заради тази методика ли?  
Пламен Цеков: Защото плащаме редовно може би, заради това.  



   

 

Водеща: Заради тази методика ли?  
Цветан Райчинов: Заради тази методика. Ние му предложихме на д-р Цеков да я изтегли и 
да върне това, което е от миналата година. И нямаше да имаме никакви претенции към 
него. Казвам го съвсем откровено и той го знае.  
Водещ: Ето това е подадена ръка.  
Цветан Райчинов: Няма шанс за диалог.  
Пламен Цеков: Д-р Райчинов предлага да плащаме на болниците това, което е надработено, да 
го плащаме в края на годината и болниците да чакат до края на годината да си получат парите. 
Миналата година това бяха около 60 млн. лева, които болниците ги чакаха от месец януари до 
месец ноември, ние ги разплатихме до декември.  
Водеща: Изчакайте, д-р Райчинов ..  
Пламен Цеков: С новата методика ние искаме да дадем възможност лечебните заведения да 
получават парите си своевременно, да не изпадат в задлъжнялост. И аз тук го казвам най-
отговорно. Ние трябва да дадем възможност на тази методика да заработи. Тя все още не е 
влязла. Тя не е в употреба. Първото тримесечие работим така, както са работили миналата 
година.  
Водеща: Ама всички са срещу нея. Кой я защитава тая система, Кой я създаде, кой я защитава?  
Пламен Цеков: Вижте, ние правим нещо ново, което е различно. Има един изграден стереотип. 
Затова надзорния съвет ни каза така, има и такова правило...  
Водещ: Ама и министъра скочи срещу вас, д-р Цеков.  
Пламен Цеков: Не, той скочи поради друга причина, не заради методиката. Не заради 
методиката.  
Николай Болтаджиев: ... излишен, ако се спази закона. Значи по закон това, което говори д-р 
Цеков също няма значение – дали пациенти ще се прехвърлят, ще се изплаща или не, закона за 
здравното осигуряване ясно е казано – не могат да се установяват изисквания за, това е чл.55, 
ал.3, т. 5 – максимален брой дейности и разпределение на квоти на тези дейности. Също така _ 
ограничаване в обем или разпределение на извършените дейности.  
Водещ: Добре. Това, което четете нека сега г-жа Пенка Георгиева, която досега мълча и на мен 
ми става вече неудобно, представлява три пациентски организации.  
Николай Болтаджиев: ... дали ще става както д-р Цеков. Както и да се нарича, това е забранено 
по закон.  
Водещ: Кажете сега вашите пациентски организации страдат ли от тази цялата схема, която се 
получава тук при ...  
Водеща: Има ли ни в цялата схема, както казва... 
Пенка Георгиева: Аз бях член на надзорния съвет до края на 2012. Това, което видях като член 
на надзорния съвет е, че касата се управляваше от МФ, от Симеон Дянков и всички проблеми 
идват от там, за съжаление.  
Водеща: Тук никой няма да го оспори.  
Пенка Георгиева: Никой не го оспорва. Аз много мисля наистина от 2-3 дни и ние се обединихме 
пациентските организации, повечето, около това, че управителя на НЗОК трябва да остане и да 
работи. Да работи, защото ..  
Водещ: Кой управител? Д-р Цеков?  
Пенка Георгиева: Д-р Цеков. Защото ние ...  
Водещ: Ама той няма (?), НС другата седмица...  
Водеща: Момент само за секунда, ще продължите. Минавало ли ви е ум да си подадете 
Оставка?  
Пламен Цеков: Знаете ли, аз смятам, че до момента съм изпълнявал задълженията си така, 
както сме регламентирали от закона. До момента ...  



   

 

Водеща: Тоест не виждате причина да си подадете оставката.  
Пламен Цеков: До момента ние нямаме неразплатени задължения. Тоест всички критики, които 
бяха отправени, те бяха същите миналата година към мен – затрупан бях с писма, че не им се 
плаща, че е геноцид, че болниците са ощетени, че няма да бъдат лекувани, че ще умират по 
улиците – нищо такова не се случи. Имаме 50 000 души нови пациенти миналата година, 
преминали през българските болници, изплатени на 100% средства на болниците, заедно с г-жа 
Пенка Георгиева, тя беше в надзорния съвет и знае как станаха нещата.  
Пенка Георгиева: Да, ние успяхме да разплатим всичко наистина.  
Пламен Цеков: И все пак аз казвам – ние правим нещо ново, наистина променяме стереотипа. 
Нека да му дадем шанс.  
Водеща: Тоест на моя въпрос ще подадете ли оставка, отговора е не?  
Пламен Цеков: Не стои пред мен като въпрос. Аз искам да си свърша работата...  
Водеща: Защо не стои? Защо решихте да останете докрай?  
Пламен Цеков: Ами внесено е в НС. Думата има НС. Ако то реши да ме освободи – нека да го 
направи. Надявам се ...  
Водеща: Добре. Вие защо не искате оставката на д-р Цеков? Сега Симеон Дянков няма да пречи 
на работата.  
Пенка Георгиева: Защото ние имаме необходимост от работеща НЗОК. Утре няма да имаме 
парламент, няма кой да ни избере управител.  
Водеща: Вижте как е в ДКЕВР – чудничко си работят. Кой подал оставка, кой продавал цигари 
нелегално, така че...  
Пенка Георгиева: Считам, че д-р Цеков е борец. Той се бори ..  
Водещ: Срещу кого обаче се бори?  
Пенка Георгиева: Считам обаче следното – че трябва наблюдавайки тези неща, това не трябва 
да се случва по телевизиите и в ефир, аз считам, че д-р Цеков трябва да покани експертите от 
БЛС, от Пирогов, които днес казаха, че не искат оставката на д-р Цеков между другото сутринта в 
едно предаване, от общопрактикуващите лекари, защото има и друга наредба, която ни 
притеснява – как се отпускат направленията. Считам, че д-р Цеков трябва да покани експертите 
и на експертно ниво тези неща да се изчистят, за да се защити живота и здравето на пациентите.  
Водещ: Сега да ви питам обаче вас като член на надзорния съвет – колко милиона 
здравноосигурителни вноски миналата година прибра Симеон Дянков в бюджета на Р. България?  
Пенка Георгиева: Имаше събрани 51 млн. надсъбрани вноски. По искане на пациентските 
организации, по моя инициатива и с подкрепата на Асен Георгиев, който стои тук, Владимир 
Томов, Иван Димитров, Станимир Хасърджиев – всички пациентски организации застанаха зад 
мен и ние успяхме да си вземем 10 140 000, с които се плати цялата надлимитна дейност.  
Водеща: А 40 млн. къде отидоха? Дянков си ги хапна, нали?  
Пенка Георгиева: 40 млн. аз лично исках да се платят лекарствата. Ние имахме задължения за 
лекарства 42 млн., но надзорния съвет реши, че няма как да бъдат платени, тъй като не им е 
изтекъл срока на проверка. Аз поисках да се плати с тези 40 млн., да се плати авансово, както е 
имало практики други години...  
Водеща: Те какво ви казаха?  
Пенка Георгиева: Авансово да се плати на голяма болница.  
Водеща: Да де, ама те какво ви казаха?  
Пенка Георгиева: Отказаха. От надзорния съвет.  
Водеща: И къде отидоха?  
Пенка Георгиева: Прибра ги Симеон Дянков.  
Водещ: ... здравноосигурителни вноски да се харчат не за здраве, а да се прибират за общите 
нужди на българския бюджет.  



   

 

Асен Георгиев: Извинете, нека ако може тая тема да отворим, тъй като според мен въпроса за 
оставката на д-р Цеков аз съм против това да се повдига, тя измества много по-важни неща. 
Това, за което говорим – национализирането на здравни вноски. Което мина през няколко етапа. 
И тъй като не можеше вече НЗОК да препраща пари на министерството, а се получи обратното – 
от МЗ миналата година се изплащаха дейности, които изцяло се прехвърлиха за плащане от 
НЗОК. Това са над 250 млн. От това бюджета на касата наистина се получава едно доста силно 
ограничение. Неплащането на практика тези методики като буквално (?) на МФ имат една-
единствена цел ...  
Водещ: Изпадате в някакви детайли. Искам да ми кажете законно ли е тези 40 млн. от 
здравноосгурителни вноски да влизат в общия бюджет на Р. България. някой ще ми каже ли дали 
е законно или незаконно?  
Пенка Георгиева: В преходни и заключителни наредби на закона за бюджета на НЗОК се казва, 
че когато има свръх събрани вноски, те трябва да бъдат разпределени от надзорния съвет. Аз 
съм входирала писмо от 4-те пациентски организации, те ме подкрепиха всички, в надзорния 
съвет с искане тези 51 млн. надсъбрани вноски да бъдат разпределени. По данни на касата 
можеха да се платят само 10 140 000.  
Николай Болтаджиев: Сега ще обясня защо не е така. Момент. Закона за бюджета се прави от 
година за година, от едно мнозинство в парламента, с който се прибират тези вноски. Б яха 
прибрани за 3 години над 2 млрд. лева вноски от здравни осигуровки.  
Водещ: Как успяха?  
Николай Болтаджиев: Със закона за бюджета. Тези пари по закона за здравното осигуряване не 
могат да се използват за нищо друго, освен за здраве. Касата би трябвало да е организация, 
която купува услуги, с нашите пари, за нуждаещите се хора и по закона за здравното осигуряване 
тези пари са предназначени за това. Преди 4-5 години оставаха такива пари и те бяха давани пак 
за здраве.  
Водеща: Е добре де, те на луди ли ни правят сега?  
Пенка Георгиева: За тези въпроси ние правихме пресконференция декември и заедно с БЛС и 
поискахме оставката на Симеон Дянков.  
Асен Георгиев: Има ли (?) в бюджета на НЗОК?  
Пламен Цеков: Има, да.  
Асен Георгиев: От една година за друга, какъв е?  
Пламен Цеков: От 2010г., със санкция на НС, може би бъркам датата, 10 ноември 2010, с 
решение на НС 1.250 млрд. мисля са прехвърлени от сметките на касата във фискалния резерв. 
От тогава до ден днешен нито един лев от надсъбрани здравни осигуровки не е постъпил във 
фиска, а е оставал по сметката на НЗОК. Разликата е много малка и тънка, че ние не можем да 
харчим повече от това, което ни е гласувало НС. Затова миналата година парите, които бяха 
надсъбрани и останаха в баланса на касата, но ние не можехме да изхарчим повече от тия пари, 
които каза г-жа Георгиева. Ние сега пак ги харчим, но те вече са в новия бюджет, ще има пак 
натрупване и по баланса на ...  
Пенка Георгиева: Вие не можете да ги харчите сега, д-р Цеков.  
Пламен Цеков: Това е отразено в счетоводния бюджет на касата.  
Пенка Георгиева: Освен това 9 млн. са останали неусвоени от 2011, които също са прибрани от 
МФ. 40 и няколко милиона от незаконния трансфер от НЗОК към МЗ, който с конституционния 
съд отмени, също са прибрани от Симеон Дянков. Ние сме правили пресконференция и сме му 
искали оставката, заедно с д-р Райчинов, за това нещо.  
Водещ: Той си я подаде.  
Водеща: Той си я подаде и изчезна.  



   

 

Водещ: Обаче последен въпрос, имаме 1-2 минути – притеснявате ли се, че този резерв, за 
който вие говорите във фискалния резерв на НЗОК и него го няма? Знаете ли, че ги няма пари?  
Николай Болтаджиев: Тя няма резерв касата вече.  
Пламен Цеков: Напротив. По баланса ...  
Водещ: Не, те седят, парите седят. Милиард и колко казахте, и половина?  
Пламен Цеков: Това от 2010 са постъпили от сметките на Касата във фискалния резерв.  
Водещ: Да. И тези пари и тях ги няма там.  
Пламен Цеков: Е как, те са..  
Пенка Георгиева: Няма пари от вноски, които се използват от финансовото министерство, това 
е истината и нека да не си изкривяваме тука нещата.  
Асен Георгиев: НЗОК има годишен бюджет, приходи и разходи, те няма къде да влязат, нито в 
едната графа, нито в другата графа.  
Пенка Георгиева: Да не спорим колко пари ще ни взимат дори в момента, защото с 9% се 
увеличават пенсиите от април месец. А тези пари не са вложени в бюджет 2013. С решение на 
НС единодушно 2009 е взето решение 8% от 1 януари 2013 да се плащат за деца, студенти и 
социално слаби върху пълната сума, защото досега се е плащало върху половината. Значи това 
са едно около 300 млн., които ги няма в бюджета.  
Водеща: Ама къде отиват тея пари бе госпожо?  
Пенка Георгиева: Ама питайте МФ, аз съм правила пресконференция като пациентски 
организации и ..  
Водеща: Ама МФ изпада в медийна алиенация, те стояха последната година като хора, които не 
искат с никого да разговарят.  
Водещ: Има дефицит?  
Пенка Георгиева: Не, няма да има дефицит, но е незаконно да се взимат ..  
Пламен Цеков: Наистина от 1 януари 2013 трябваше да се плаща 8% пълна вноска за тези лица, 
които ги осигурява държавата – пенсионери, ученици, военни.  
Водещ: Но това са пари, които държавата плаща на вас, нали?  
Пламен Цеков: Да. Но с приемането на закона за държавния бюджет за 2013 тази клауза беше 
променена И си остана на старите нива – плаща половината от тези 8%...  
Асен Георгиев: Едни 300 млн. по-малко.  
Пенка Георгиева: 50-те милиона, които също ни взеха, минаха на здравна комисия.  
Водеща: 2 млрд. ви е взело МФ, за какъв период?  
Пенка Георгиева: Ама не ми е взело на мен, взело е и на вас.  
Водещ: Ама разбира се, на всички, които плащаме здравноосигурителни вноски.  
Водеща: Кажете ми, моля ви – и това нещо е отишло в?  
Пенка Георгиева: В общия бюджет.  
Водеща: Една секунда да обобщите. Може ли да кажа –няма да си подадете оставката, съгласни 
ли сте, че 2 млрд. ни е взело МФ.  
Пламен Цеков: Не. 1.250 млрд. мисля, че са отишли във фиска, до 2 млрд., което се коментира, 
че от бюджета на НЗОК се финансираха дейности в МЗ, от порядъка мисля, че на 350 млн. една 
година и втората година бяха 100 млн.  
Пенка Георгиева: А с пари от нашите осигуровки се е финансирало МЗ за здравно неосигурени..  
Водещ: Утре се обаждам на проф. Миланов и на Петър Москов и им казвам, че няма никакви 
лимити и че вече ще получават не по 220 лева на пациент, а по 700?  
Пламен Цеков: Не, 700 няма да получават, засега.  
Николай Болтаджиев: Нека да чуят всички пациенти, че ще бъдат приемани във всяка болница, 
без ограничение и касата ще плаща за тях.  
Пламен Цеков: Точно така.  



   

 

Водеща: И ако някой не го приема – кого да търси?  
Николай Болтаджиев: Лекарите.  
Водеща: Добре. Може да обобщим. Няма да подавате оставка, нали така, д-р Цеков?  
Пламен Цеков: Разбира се.  
Пенка Георгиева: Д-р Цеков трябва да стои и да работи.  
Водеща: МФ ни е взело 2 млрд. от здравето и трябва някой да ни обясни къде са отишли?  
Пламен Цеков: Подал съм оставка в момента, в който съм взел тоя пост, така че това не е 
проблем.  
Водеща: И че д-р Цеков е в оставка откакто е взел този пост.  
Пенка Георгиева: Докато дойде новия парламент той трябва да бъде управител и да си каже 
думата.  
Водеща: Много благодаря за този разговор. Той е с продължение. Благодарим ви много. 

 


