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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
24 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 24 септември 2020 г., в сградата на НЗОК, гр. София, ул.
„Кричим“ № 1, ет. 4 се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на
НЗОК.

Присъстват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван
Кокалов, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК
Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Галя Димитрова,
Росица Велкова, Теодор Василев
Заседанието започна в 17.05 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. По дневния ред имате ли
нещо? Предложения? Допълнения?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Не, нямаме.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен с така предложения дневен ред,
моля да гласува. Приема се.

ДНЕВЕН РЕД:
1. .Кратък отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК.
2. Прилагане реда на „Методика за определяне на размера на сумите,
заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална
помощ

и

на

медико-диагностични

дейности

за

работа

при

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.
3. Прилагане реда на т. 7.12 - т. 7.15 от „Методика за определяне на размера
на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на
дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.
4. Информация

за

очакваното

изпълнение

към

30.09.2020

г.

на

Националните рамкови договори за 2020 - 2022 г.
5. Предложение за увеличение на стойностите по Правилата по чл. 4 от
ЗБНЗОК за 2020 г. за периода на заплащане м. октомври – м. декември
2020 г., във връзка с увеличаването на цените на дейностите в НРД за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. в сила от 01.08.2020 г.
6. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Първа точка – отчет за текущото изпълнение на
бюджета и кратък отчет за изпълнението на бюджета. Няма да
преразказвам материалите, защото всички сте се запознали с тях. От моя
гледна точка изпълнението на бюджета към м. август и заявените средства
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към м. септември, които са отразени в месечното разпределение на
бюджета и очакваното изпълнение към края на годината показват, че към
момента НЗОК се справя с изпълнението на бюджета в рамките на
разчетите по съответните параграфи, като в това число включвам и
преразпределение, каквото ние не сме направили, но сме разчели в НРД, на
средствата от резерва, които са 6 млн. лв. за ПИМП, по 3 млн. лв. за СИМП
и МДД, и 10 млн. лв. за дентална помощ, както и 15 млн. лв. за лекарства,
разпределени по отделните групи и направления.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това са 37 млн. лв.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да. Резервът наистина е оперативен резерв в
случай на неблагоприятни обстоятелства, не дай Боже, да има такива в
оставащите три месеца. Защото ние имаме на практика октомври, ноември
и декември касови плащания. Разчетите, които са направени в месечното
разпределение за тези месеци – октомври, ноември и декември, са по новия
рамков договор и с това преразпределение на резерва, за което Ви казах,
съгласно Закона за бюджета, би трябвало да се справим. Единствено (но
проф. Салчев ме увери, че нещата са под контрол) е събирането на
отстъпките за лекарствата. Мисля, че там нещата вървят в рамките …
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Около 60% са събрани към момента.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Имали сме и други ситуации в предишни
години. Сега нещата са добре.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Което показва, че нямаме неизпълнение. И в
рамките на средствата за болнична медицинска помощ, в това число 75
млн. лв. сме предвидили в параграфа, без да има преразпределение на
средствата така, както при обсъждането на рамковия договор се разбрахме
за изпълнение на ангажиментите, които с промяната на Закона за бюджета
на НЗОК трябва да спазим. Тук коментирахме с проф. Салчев, знаете, че
той има в Закона срок другия месец да ни информира за резултатите от
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проверките и във връзка с тази информация, която той ще ни предостави
говорихме, че най-целесъобразно би било всеки случай конкретно да
анализираме и изчистваме, да не се струпват нещата наведнъж.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 6 каси почти приключиха, 5
изпратиха данните. Следващия път ще Ви ги представя.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ако имате някакви въпроси?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз предлагам направо да минем към т. 5,
защото първа точка е прелюдия към точка 5. В първа точка казахме какво
имаме август месец и точка 5 е как разпределяме. Ако не възразявате.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Точка 5 показва, че след разпределение по
Методиката на допълнителните средства за извънболнична и болнична
помощ, които са отразени в предходните точки, на стойност на ниво РЗОК
192 млн. лв. до края на годината сме предвидили и разчели средства за
болнична медицинска помощ на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ така, както в хода на преговорите се уточнихме.
Спазена е процедурата по Закона и Правилата, които сме приели. Има
предложения от РЗОК. Коментирахме с проф. Салчев, това е ясно за
всички, разбира се, че се запазва механизмът 85% до края на годината.
Лечебните заведения ще запазят правото си там, където има нужда, да
прехвърлят неусвоени средства от един месец в следващ в рамките на
тримесечието, което е за тази финансова година. Знаете, че ако има
надскачане в даден месец, то може да се компенсира от следващия.
Продължаваме да спазваме процедурата. За тези, които желаят заплащане
на дейност над 85% по Методиката, се спазва процедурата по мотивирано
предложение на директора на РЗОК към нас.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаше едно писмо от лекарския
съюз до Министерството на здравеопазването и до медиите, че не са
предвидени

средствата

за

увеличение

на

клиничните

пътеки.
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Предложенията на РЗОК са на база старата стойност, а нашето
предложение до Надзора е с 10% увеличение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ще наблюдаваме всеки месец изпълнението на
бюджета. Има такъв материал в т. 4 от дневния ред. Той е във връзка с
изпълнението на Анекса на Националния рамков договор. С проф. Салчев
считаме, че не се налага на база касовия отчет за м. септември да се
предприемат действия по корекция на цени и обеми на този етап.
Съответно следващия месец отново ще Ви информираме. Има един
очертаващ се дефицит спрямо разчетите за дентална помощ, но считаме, че
той е преодолим.
Материалът по т. 1 дава перспективата до края на годината,
материалът по т. 5 дава разпределението за болнична помощ, а т. 4 дава
информация за разпределението на средствата по всички елементи на НРД.
В заключение считаме, че на този етап няма тревожни тенденции,
които налагат взимането на допълнителни мерки. Има тревожност по
отношение на приходната част на бюджета, но това ще наблюдаваме
следващите месеци.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз предлагам да гласуваме т. 2.1 за
прилагане на методиката за НУР за извънболничната медицинска и
дентална помощ.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За НУР, ако позволите да кажа…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Да започнем да гласуваме точките. По първа
точка имаме ли нещо?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Предлагам, който е съгласен да приемем за
сведение краткия отчет за изпълнението на бюджета към 31.08.2020 г. да
гласува. Против? Въздържали се? Няма. Приема се.
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По т. 2.1 за извънболничната медицинска и дентална помощ, който е
съгласен с предложеното решение, моля да гласува. Против? Въздържали
се? Няма. Приема се.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК,
стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ,
специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична
дейност и дентална помощ, за заплащане през месец септември 2020 г., за
работа при неблагоприятни условия през месец август 2020 г., съгласно
реда на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от
НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на
медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по
повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно договор № РДНС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г. и договор №
РД-НС-01-3-1 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на НРД за
дентални дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За болничната помощ предлагаме 3 937 хил. лв.,
което показва, че възстановяват дейността си лечебните заведения. Нашият
анализ навежда на мисълта, че големите болници с повече отделения и
дейности са по-затруднени, отколкото по-малките, които…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Специализираните.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Да, които по-малък обем дейност извършват. Има
различни казуси. Прилагаме методиката такава, каквато е, за всички
лечебни заведения. Може би изводите за следващата година, когато се
предвидят принципите за разпределение на средствата трябва да се
помислят.
Който е съгласен с предложеното решение по т. 2.2, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава в приложение към настоящото решение по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за
заплащане през месец септември 2020 г., за работа при неблагоприятни
условия през месец август 2020 г., съгласно реда на „Методика за
определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични
дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка“, приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от
06.04.2020 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности
между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК,
утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП и заплащането да се извърши през месец септември 2020 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Прескачаме т. 3. Отиваме на т. 4– очакваното
изпълнение, което да изпратим на Българския лекарски съюз и Българския
зъболекарски съюз, и т. 5 - разпределението на бюджетите по лечебни
заведения за болнична медицинска помощ.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Само по справката по т. 5 има за всички
дейности, само няма за лекарствата. Дали е пропусната или …
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За тях можем да дадем данни след
приключване на деветмесечието. Следващият месец ще Ви ги дадем, след
като се изчислят и коефициентите кой колко да връща.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това ще го запишем за протокола, че в
материалите няма такава информация, но ще получим тази информация
когато приключи отчетният период.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: В първото тримесечие имаше много
голям коефициент на връщане. Следващия месец ще дадем за това
тримесечие.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Ние ще приемем това разпределение и
нулата, която имаме за лекарствата, ще бъдем спокойни след като получим
тази справка. За всички останали имаме информация.
ЖЕНИ НАЧЕВА: В месечното разпределение по т. 1 всъщност това,
което ще получим по лечебни заведения за лекарства, трябва да са
средствата в размера на заложените в месечното.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Всичко приемаме, само там имаме една
нула, за която нямаме обосновка.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние така или иначе следващия месец трябва да
разгледаме проектобюджета за следващата година, който ще е на основата
на очакваното изпълнение за тази година. Тогава ще обсъждаме всички
въпроси, свързани и с лекарствата, и с медицинските изделия.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз мисля, че трябва да има анализ, защото
нещата вече са несравними с миналата година. Имаме сега невероятния
шанс да предлагаме, докато има Парламент, неща, които са свързани с
финансирането. Нещата така, както вървят, не ми харесват. Има идеи за
предложения. Трябва да има дебат. Нещата трябва да се поставят на масата
и да се обсъждат, и трябва да се вземат решения. Сега е моментът, защото
ковидът създаде ситуация, в която…
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, това не е сега тема на разговор.
Може би наистина има нужда от промяна, но трябва да се обсъди.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз говоря за обсъждане, много мнения
трябва да се чуят. Сега е времето. Трябва да има промени, защото иначе ще
загине системата.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това е друга тема.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точка трета се отнася за тези, които,
знаете, подават през месец да им се увеличи до 100%, над 85% и таблицата
е пред Вас, можете да я видите. А за т. 6.1., първата от т. Разни, има едно
преразпределение вътрешно между две болници в РЗОК – Габрово.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сме ги разрешавали. Ако те са съгласни,
няма проблем.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Там са водени преговори. Едната
болница влезе по-късно в договора и нямаше определена базова стойност и
в тази връзка ние определихме базова стойност.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това сме го правили и друг път. Във времето
се увеличава базата и сме водили спорове.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с направеното
предложение по т. 3 от дневния ред - Прилагане реда на т. 7.12 - т. 7.15 от
„Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
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изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка“ за месеците юни и юли, моля да гласува.
Против? Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 3 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение по изпълнители на
болнична медицинска помощ (БМП), увеличение на средствата за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка
за м. юни и м. юли 2020 г., съгласно т. 7.15 от „Методика за определяне на
размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска
помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа
при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка",
приета съгласно договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и
допълнение на Национален рамков договор за медицинските дейности
между НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК,
утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП в месеца на заплащането им.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: И, който е съгласен с предложението, което ни
докладва проф. Салчев за РЗОК – Габрово, моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Приема се.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Габрово да сключи
Допълнително споразумение на основание чл. 362а, ал. 1, създаден с § 11 от
Договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на
Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС
за 2020-2022 г.
2. При прилагане на „Методика за определяне на размера на сумите,
заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална
помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни
условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно
договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за медицински дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г.
(Методиката) средномесечната стойност за дейността на МБАЛ „Свети
Иван Рилски“ ЕООД, гр. Габрово за 2020 г. по т. 7.2 от Методиката да е в
размер на 63 606 лв. като базова за определяне на суми за заплащане за
работа при неблагоприятни условия за времето след сключване на
допълнителното споразумение по т. 1 от настоящото решение.
3. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК – Габрово да
информира МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Габрово за настоящото
решение.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да приемем информацията за
очакваното изпълнение към 30.09.2020 г. на Националните рамкови
договори за медицинските дейности и денталните дейности за 2020 – 2022
г., моля да гласува. Приема се.
По т. 4 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация очакваното изпълнение през м. 09.2020 г. на
договорените обеми съгласно чл. чл. 174а, 175а, 176а и 338а от
Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2020 2022 г.
2. Приема за информация очакваното изпълнение към 30.09.2020 г. на
здравноосигурителните плащания за медицинска помощ, съгласно чл. 177 и
чл. 341 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.
3. Приема за информация очакваното изпълнение през м. 09.2020 г. на
договорените обеми съгласно чл. 105а от НРД за денталните дейности за
2020 - 2022 г.
4. Приема за информация очакваното изпълнение към 30.09.2020 г. на
здравноосигурителните плащания за дентална помощ, съгласно чл. 121, ал.
2, т. 3 от НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е съгласен да утвърдим така представените
ни стойности по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ за
заплащане на оставащите месеци до края на годината, а именно за
октомври, ноември и декември 2020 г., моля да гласува. Против?
Въздържали се? Няма. Благодаря Ви.
По т. 5 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава, в приложения към настоящото решение, по РЗОК и по
изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП) стойности за
заплащане през месеците октомври, ноември и декември 2020 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК
утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности да се отразят в
Приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите
на БМП.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Миналия път имаше решение да
проверим каква е възможността да се включим към централизираните
обществени поръчки относно предоставянето на универсални пощенски
услуги. Получихме писмо от Министерство на финансите, че имат
свободен ресурс и се дава възможност НЗОК да се присъедини към
Централизираната обществена поръчка за срок от две години от датата на
сключване на договора, с прогнозна стойност до 200 000 лв. без ДДС.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: И има още два материала в т. Разни.
Има докладна от мен до Надзорния съвет във връзка с това, че на Районната
здравноосигурителна каса в Кърджали е изтекъл договорът за безвъзмездно
ползване на сградата. Започнахме проучване. Направихме изчисления и
предлагаме на Надзорния съвет стартиране на процедурата за договаряне на
закупуване на настоящото място, където е касата.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Сега само трябва да закупим сградата, в
която се намира РЗОК.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Въпросът е тук цената.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Цената ще бъде след оценка, както е
по Закона. Преди да се сключи договорът, ще информирам Надзорния
съвет.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен да възложим на
управителя на НЗОК да предприеме действия за придобиване на сграда за
нуждите на РЗОК – Кърджали, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Благодаря Ви.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия, относно
придобиване на сграда за нуждите на РЗОК - Кърджали - недвижим имот,
собственост на община Кърджали, находящ се в гр.Кърджали, бул.
„Тракия“ № 19, етаж 4, с подробно описание в т. II, т. 4 от Програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.,
приета с Решение № 52/13.02.2020 г. към Протокол № 6 от проведено на
13.02.2020 г. заседание на Общински съвет – Кърджали, както следва:
Четвърти етаж от пететажната сграда с полупризем, разположена в
застроен УПИ XIV – 94, кв. 54 по ПУП на гр. Кърджали, бул. „Тракия“ №
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19, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.108.269 по
Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 1932,64 кв.м., в
т.ч. общи части: 3 броя стълбищни клетки и 2 броя асансьорни клетки,
включващ шест броя функционално свързани сектора с идентификатори:
40909.108.269.14;40909.108.269.2.4.; 40909.108.269.3.3.; 40909.108.269.4.3.;
40909.108.269.5.3.; 40909.108.269.6.4. с начин на трайно ползване: за
здравни и социални услуги по Кадастралната карта на гр.Кърджали, ведно с
15,732% идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж, актуван с Акт за общинска частна собственост № 4573 от
23.03.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 1437
от 26.04.2016 г., парт. 12216, 12217, Акт № 88, том 5, дело 925.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предлагам и откриване на
обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и имплементация на
лицензионно решение за предотвратяване на DDoS атаки за защита на
мрежовата и комуникационна инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК и
поддръжка на изграденото лицензионно решение“. Това е по препоръка на
ДАЕУ и ДАНС. Направено е проучване на цената, която заплащат другите
администрации. Заложени са средствата в Инвестиционната програма. Тук
няма ЦОП, защото всяка система е отделно.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Щом са предвидени парите…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Предвидени са парите, но сега
трябва да стартираме процедурата.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Колеги, който е съгласен с откриването на
обществената поръчка, моля да гласува. Приема се.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и
имплементация на лицензионно решение за предотвратяване на DDoS
атаки за защита на мрежовата и комуникационна инфраструктура на ЦУ на
НЗОК и 28 РЗОК и поддръжка на изграденото лицензионно решение“.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на
процедурата по т. 1 и да сключи договор с определения изпълнител.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров,
Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: За медицинските изделия започнаха да ми се
обаждат във връзка с изискването във фактурата да се посочва номер на ИЗ.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Още при сключването на договорите
беше обявено на всички, че не може да бъде безименна фактурата. Казахме
- по удобен за тях начин. Фактурата може да е на обща сума и след това да
приложат списък на ИЗ.
ОЛЯ ВАСИЛЕВА: Няма информация?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаме фактура от фирмата, имаме
всички протоколи, но не знаем на кого е сложено медицинското изделие. И
като се сложи ИЗ, можем да проверим стикерите и т.н. Може ИЗ да се
приложат към фактурата, да не се отразяват в самата фактура.
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ЖЕНИ НАЧЕВА: Други въпроси в точка Разни имате ли?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз смятам, че в тази неестествена ситуация
ние се справяме добре.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, колеги, за участието. Закривам
заседанието.

Заседанието приключи в 17.40 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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