
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

11 ЮЛИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 11 юли 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: Виолета Лорер, Естел Василева - 

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

Димитрова. 

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

подуправител на НЗОК. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Васил Пандов, Румен 

Спецов, адв. Христина Николова. 

 

Заседанието започна в 09.20 часа. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Понеже доц. Пандов е в отпуск 

трябва да се избере председателстващ заседанието на Надзорния съвет. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Предлагам за председателстващ заседанието 

на Надзорния съвет г-н Бойчев. Който е съгласен, моля да гласува. 
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ЗА – Виолета Лорер, Естел Василева – Тодорова, д-р Иван Кокалов, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

БОЯН БОЧЕВ: Благодаря Ви, колеги. Имаме кворум от 6 човека. 

Можем да започнем днешното заседание по точките от предварително 

обявения дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на НЗОК. 

2. Докладна записка относно влязло в сила съдебно решение № 

5258/01.06.2022 г. по адм. д. № 1912/2022 г. по описа на Върховен 

административен съд и погасителен план към него. 

3. Разни. 

Имате ли против дневния ред? Който е съгласен, моля да гласува. 

Приема се единодушно. 

ЗА – Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван Кокалов, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

БОЯН БОЧЕВ: По т. 1 бих желал да докладва оперативното 

ръководство на касата – проф. Салчев или д-р Пенкова. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Във връзка с приемането на Закона 

за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса и във връзка с преминаването на дейността по помощните средства 

към НЗОК предлагам изменение на Правилника за устройството и 
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дейността на Националната здравноосигурителна каса, което единствено и 

само е насочено в тази сфера за осъществяване на дейността по помощните 

средства. Предлагам общата численост на Националната 

здравноосигурителна каса да бъде увеличена със 100 бройки, като в 

Централно управление числеността на персонала се увеличава от 344 на 

358 и в териториалните поделения от 1923 на 2009. Като разпределението в 

териториалните поделения е … 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние го имаме. 

БОЯН БОЧЕВ: В такъв случай, колеги, имате възможност за 

коментари и дискусии. Ако не, моля да гласувате. Който е „за“, моля да 

гласува. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Аз съм „въздържал се“. 

БОЯН БОЧЕВ: Пет гласа „за“, един „въздържал се“, против няма. 

Приема се. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Приема предложения от управителя на НЗОК Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната 

здравноосигурителна каса. 

2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник“ одобрения по т. 1 Правилник. 

ЗА – Виолета Лорер, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. 

Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Естел Василева - Тодорова. 
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БОЯН БОЧЕВ: По т. 2. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Т. 2 от дневния ред е във връзка с 

дело пред Върховния административен съд. Спечелили сме делото и затова 

трябва да бъде възстановена сумата на НЗОК в размер на 368 804.30 лв. 

Предложен е от лечебното заведение, съгласуван с Община Велинград, 

погасителен план. Поради това, че моите правомощия са до 100 хил. лв. 

предлагам Надзорният съвет да ми разреши да сключа споразумение по 

погасителния план. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Какъв е рискът, че тази сума 

ще бъде заплатена? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ние не можем да предложим друг 

вариант. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Каква е гаранцията в самия договор, че тази 

сума, ако не бъде погасена, тя ще може да се възстановява. Винаги има 

риск при един такъв договор, но трябва да бъде гарантирано. Все пак в 

самия договор има ли гаранции? 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако те не си изплатят средствата, те после 

ще бъдат изискуеми в пълен размер. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, че няма проблем. Като не могат да 

си ги изплатят на куп, по-добре е да гласуваме да се подпише този план и 

всички изискуеми суми да се изплатят. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Дали не могат да се удържат 

тези суми от изработената дължима дейност? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Така ще бъде. Те няма да ги внасят 

на каса. Ще ги удържаме от бъдещите плащания. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Добре. 
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БОЯН БОЧЕВ: Който е съгласен с предложеното решение, моля да 

гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се единодушно. 

По т. 2 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава разсрочване на вземане от „МБАЛ – Велинград“ ЕООД, 

произтичащо от влязло в сила съдебно решение № 5258/01.06.2022 г. по 

адм. д. № 1912/2022 г. по описа на Върховен административен съд за 

сумата от 368 804,30 лв. (триста шестдесет и осем хиляди, осемстотин и 

четири лева и 30 ст.) – сума, подлежаща на възстановяване от писмената 

покана, представляваща заплатена дейност по клинични пътеки и 24 661,20 

лв. (двадесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и един лев и 20 ст.) – 

сума за заплатени медицински изделия, както и общо 468 лв. (четиристотин 

шестдесет и осем лева) – сума, представляваща съдебни и деловодни 

разноски пред двете инстанции.  

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

Пазарджик да сключи споразумение за разсрочване на вземането по т. 1 

като към него се приложи погасителния план от лечебното заведение.  

ЗА – Виолета Лорер, Естел Василева - Тодорова, д-р Иван Кокалов, Теодор 

Василев, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

БОЯН БОЧЕВ: По т. Разни имате ли да поставите въпроси, 

коментари? 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: За мен е важно да коментираме 

анекса към Националния рамков договор. Вече имаме приет Закон за 
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изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и трябва да се 

подготви анекс към НРД. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Чакаме доц. Пандов. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: До кога е в отпуск? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Две седмици. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Имам един въпрос по отношение на 

повишаване на заплатите на работещите в системата. Средствата, 

доколкото знам, парламентът гласува. Ще бъдат ли повишени? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Проблемът е следният: тъй като 

няма изрично вписване в Закона за бюджета, че имам право на еднократно 

увеличение на заплатите и след като направим изчисленията с тези 100 

човека има два варианта. Единият вариант е да предложа на Надзорния 

съвет решение за увеличаване на заплатите. Вторият вариант е, тъй като 

повечето са държавни служители, да се премине към Постановление на 

Министерския съвет, с което да се възложи на касата такова нещо. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те не всички са държавни служители. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Много малко не са. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Те са по трудови правоотношения и по 

служебни. Тези, които са по служебни, са държавни служители. А тези, 

които са по трудови правоотношения, ти имаш Колективен трудов договор 

и трябва да се пристъпи към увеличение на заплатите. Това, което се 

направи навремето, защото това не са държавни служители, защото е 

публична институция… Трябва ли да се предприемат някакви стъпки, 

защото аз доколкото знам средствата за тези 100 служители ги имаше в 

административните разходи и те всъщност бяха увеличени с два милиона и 

нещо, за да се увеличат до края на годината заплатите на работещите в 

НЗОК и РЗОК. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз пак казвам. Ще проверим всички 

възможности юридически и ще предложа… 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли на следващото заседание да ни 

докладваш? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Ще предложа начин за решение на 

това нещо. 

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да. Благодаря ти. Аз нямам други въпроси. 

ЕСТЕЛ ВАСИЛЕВА – ТОДОРОВА: Доц. Пандов като е в отпуск 

все пак да се съберем да коментираме анекса към НРД. Аз ще говоря с него. 

БОЯН БОЧЕВ: Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам 

заседанието. 

 

Заседанието приключи в 09.30 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК НА 11.07.2022 Г.: 

 

БОЯН БОЙЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 


