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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
ПРОВЕДЕНО НА 06 ЮЛИ 2017 ГОДИНА

Днес, 06 юли 2017 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: Кирил Ананиев, Галя Димитрова, Лъчезар
Борисов, Николина Сотирова, проф. д-р Красимир Гигов, Андрей Дамянов.
От ЦУ на НЗОК: д-р Димитър Петров.
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: д-р Иван Кокалов,
Теодор Василев, Боян Бойчев
Заседанието започна в 08.30 часа.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Добър ден, колеги. Имаме кворум. Точката за
днешното ни заседание е една единствена и тя е във връзка с решението на
Народното събрание от вчера. Който е съгласен, моля да гласува.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Възлагане на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността
управител на НЗОК.
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ЗА – Кирил Ананиев, Галя Димитрова, Лъчезар Борисов, Николина
Сотирова, проф. д-р Красимир Гигов, Андрей Дамянов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Точките в решението са три. Първата е
формална. Това е прекратяване на договора за възлагане на управлението
на НЗОК на база на вчерашното решение на Народното събрание. Точка
втора е свързана с точка първа и е да се плати обезщетение за неплатен
годишен отпуск. И третата точка от решението, тя е във връзка с първата –
да възложим 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. Без това решение на
Надзорния съвет не може да започне процедурата за избор на нов
управител.
НИКОЛИНА СОТИРОВА: По отношение на платения годишен
отпуск то би трябвало в договора за управление да е коментирано.
КИРИЛ АНАНИЕВ: То е регламентирано, но тук конкретизираме
колко е неизползвания.
Държа пред вас да изразя своята благодарност на г-н Комитов. Той
наистина е един добър експерт и доста е дал от живота си за здравната каса.
Предполагам, че изразявам мнението на всички ви.
Да ви прочета конкретното решение. Самото решение е на основание
чл. 15, ал. 1, т. 6 и чл. 19, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и във
връзка с Решение на 44-то Народно събрание за предсрочно прекратяване
на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р
Глинка Димов Комитов, прието на 05 юли 2017 г. Надзорният съвет реши:
Първо - Прекратява договор № РД-НС-01-1/17.03.2015 г. за възлагане на
управлението, сключен между НЗОК и д-р Глинка Димов Комитов, считано
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от приемане на решението на 44-то Народно събрание за предсрочно
прекратяване на мандата му. Т.е. ние го приемаме днеска, но то влиза в
сила от вчера. Второ - На д-р Глинка Димов Комитов да бъде изплатено
обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2017 г. в размер на 1
ден. И трето - Възлага на подуправителя на НЗОК д-р Димитър
Владимиров Петров временно да изпълнява длъжността управител на
НЗОК до приемане на решение на Народното събрание за избор на нов
управител на НЗОК.
Това предполагам е съгласувано с нашите юристи и е ползвана
практиката от предишни подобни случаи, тъй че нищо ново няма в проекта
на това решение.
Който е съгласен с предложения проект на решение, моля да гласува.
Приема се.
По точката се взе следното решение:
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява договор № РД-НС-01-1/17.03.2015 г. за възлагане на
управлението, сключен между НЗОК и д-р Глинка Димов Комитов, считано
от приемане на решението на 44-то Народно събрание за предсрочно
прекратяване на мандата му.
2. На д-р Глинка Димов Комитов да бъде изплатено обезщетение за
неизползван платен годишен отпуск за 2017 г. в размер на 1 ден.
3. Възлага на подуправителя на НЗОК д-р Димитър Владимиров Петров
временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК до приемане на
решение на Народното събрание за избор на нов управител на НЗОК.
ЗА – Кирил Ананиев, Галя Димитрова, Лъчезар Борисов, Николина
Сотирова, проф. д-р Красимир Гигов, Андрей Дамянов.
3

ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Решението трябва да се подпише в два
екземпляра. Единия остава за архива на НЗОК, а другия екземпляр трябва
да се изпрати в Народното събрание.
Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието.

Заседанието приключи в 08.45 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
КИРИЛ АНАНИЕВ

Изготвил:
Д. Беличева
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