
 

 

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

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

13 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА 

 

 Днес, 13 януари 2023 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, Боян 

Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Теодор Василев 

 

Заседанието започна в 17.00 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Часът е 17.00 

точно. Откривам извънредното заседание на Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса. Уважаеми колеги, както по-рано 

днес Ви уведомих всички по имейл причината за това извънредно 

заседание на Надзорния съвет на НЗОК на 13.01.2023 г. 17.00 часа се 

наложи поради някои стекли се обстоятелства. Първо, имаме писмо от 

Председателя на Народното събрание на Република България до Надзорния 

съвет на Националната здравноосигурителна каса, което Ви го чета 

дословно. „Уважаеми членове на Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса, приложено Ви изпращам копие на препис на 

Решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на мандата на 

управителя на Националната здравноосигурителна каса, прието на 13 
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януари 2023 г.“. Самото решение на Народното събрание е: „ Решение за 

предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната 

здравноосигурителна каса – Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и 

чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 3 от 

Закона за здравното осигуряване и във връзка с доклади № 48-353-10-1 от 

12 януари 2023 г. и № 48-353-10-2 от 13 януари 2023 г. на Комисията по 

здравеопазването и мотивите към проекта на решение реши: Предсрочно 

прекратява мандата на Петко Ненков Салчев като управител на 

Националната здравноосигурителна каса, считано от 13 януари 2023 г. 

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 13 януари 2023 г. и е 

подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Подпис -

Председател на Народното събрание – Вежди Рашидов, Вярно, за началник 

на отдел „Административно обслужване“ – Валентина Бранкова“. Това е 

причината за днешното извънредно заседание на Надзорния съвет.  

Към момента имаме 8 човека кворум. Кворумът е с 8 присъстващи в 

момента. След като запознах всички с писмото от Председателя на 

Народното събрание – г-н Вежди Рашидов, както и решението на 

Народното събрание поради тези обстоятелства, че е прекратен мандата на 

управителя на НЗОК знаете, че по закон ние сме длъжни да прекратим 

договора за възлагане на управлението на НЗОК на базата на това решение 

на Народното събрание и да възложим оперативното управление съответно 

на подуправителя на НЗОК. В този смисъл е и решението, което ще Ви 

предложа да гласуваме и ще Ви го прочета внимателно. След това ще 

пристъпим към гласуване. 

С това, което аз съм Ви уведомил и поканил с дневния ред, първо ще 

го гласуваме него. Той е от две точки. Първо, гласуване на това решение и 

т. Разни. Който е съгласен с така предложения дневен ред от две точки, 
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моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С осем гласа „за“ 

дневния ред е приет във вида, в който е предложен.  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Прекратяване на договор № РД-НС-01-1/16.03.2020 г. за възлагане на 

управлението, сключен между НЗОК и проф. д-р Петко Ненков Салчев, 

във връзка с решение на 48-то Народно събрание за предсрочно 

прекратяване на мандата му и възлагане на подуправителя на НЗОК 

временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК до приемане на 

решение на Народното събрание за избор на нов управител на НЗОК. 

2. Разни. 

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 – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 1 от дневния 

ред, а тя е: „РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК ОТ 13 

ЯНУАРИ 2023 Г. 

На основание чл. 15, ал. 1, т. 6, чл. 19, ал. 5 от Закона за здравното 

осигуряване и Решение от 13.01.2023 г. на 48-то Народно събрание на 

Република България за предсрочно прекратяване на мандата на управителя 

на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по чл. 19, ал. 4, т. 3 от 

Закона за здравното осигуряване 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Прекратява договор № РД-НС-01-1/16.03.2020 г. за възлагане на 

управлението на НЗОК, сключен между председателя на Надзорния съвет 
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на НЗОК и проф. д-р Петко Ненков Салчев, считано от приемане на 

решението на 48-то Народно събрание за предсрочно прекратяване на 

мандата му, 13 януари 2023 г.  

2. Възлага на подуправителя на НЗОК д-р Йорданка Величкова Пенкова 

временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК до приемане на 

решение на Народното събрание за избор на нов управител на НЗОК.“. 

В режим на гласуване сме. Който е „за“ това решение на Надзорния 

съвет по т. 1 от дневния ред, моля да гласува. Има ли против? Няма. 

Въздържали се? Няма. С осем гласа „за“ решението е прието. 

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 – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 2 от дневния 

ред. Тя е т. Разни. Ако имате, колеги, нещо да включим, да го включим. 

Няма предложения. 

Благодаря на всички Ви за усилията, които направихте за 

гласуването. Закривам заседанието на Надзорния съвет на НЗОК и Ви 

желая приятен уикенд на всички. 

Заседанието приключи в 17.10 часа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

Изготвил: 

Д. Беличева 


