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

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
03 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 03 декември 2020 г., се проведе онлайн извънредно заседание
на Надзорния съвет на НЗОК.

Участват:
От Надзорния съвет на НЗОК: Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица
Велкова, д-р Иван Кокалов, Григор Димитров, Оля Василева, Пламен
Таушанов.
Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК
Не участват следните членове на Надзорния съвет: Галя Димитрова,
Теодор Василев
Заседанието започна в 16.00 часа.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добър ден, колеги. Запознали сте се с дневния
ред. Който е съгласен с него, моля да гласува. Против? Въздържали се?
Няма. Благодаря Ви.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Закупуване на недвижим общински имот за нуждите на НЗОК, РЗОК –
Кърджали.
2. Увеличeние на обема по Спецификацията за медицински изделия от
група

4.9.1.

(Стент

графт

за

аорта/стент

графт

за

коремна

аорта/бифуркационен).
3. Разни.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Заповядайте, проф. Салчев, да докладвате точките
по дневния ред.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Първа точка е Закупуване на
недвижим общински имот за нуждите на НЗОК, РЗОК – Кърджали. Имаме
ги парите налични, само трябва да сключим сделката. Тъй като д-р Кокалов
питаше за общата площ, общата застроена площ на имота е 1806 кв.м.,
ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата,
равняващи общо на 85.81 кв.м и идеални части от правото на строеж върху
имота в размер на 1891.8 кв.м. Това е бившата поликлиника.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Мога ли да взема отношение по този
въпрос?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Да.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Струва ми се сега, като представихте
цялостното решение на общинския съвет и тези неща, за които в края на
краищата не беше ясна тяхната цена, ми се вижда, че тук се купува имот,
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който е с право на строеж, той не е с право на собственост и в края на
краищата висока е цената за Кърджали. От пациентска организация са
направили проучване и са намерили по-добра оферта, някакъв хотел за 480
хил.евро, който е на половината цена със същите параметри и е с право на
собственост. И в тази връзка ми се иска да се огледат малко нещата, още
повече, че от това, което е написано, че ние сме взели решение на
Надзорния съвет на 27-ми. Ние тогава не сме взимали такова решение за
тази цена.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За цена не сме взимали.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Така сте написали в решението си.
Хотелът е с възможност за паркоместа. Там офертата е била и налична към
момента, когато са започнали да търсят место за закупуване. Бил е наличен
този хотел Ардастрой. Хотелът е бил наличен и тези хора, които са ходили
от касата да оглеждат различни места, този хотел са го пропуснали, гледали
са други помещения. Така че ми се струва, че не трябва да взимаме
решение сега за закупуване на този имот. Още повече, че за закупуване на
касата в Кърджали се отделят 2 млн. лв., а ако се приеме да се купи
хотелът, може да се отдели 1 млн. лв. за закупуване на компютри за касата.
Това исках да Ви съобщя.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Когато ходиха да търсят помещения,
аз съм запознат с цялата сага, помещенията, които им бяха предложени, са
държавна или общинска собственост, преди всичко държавна собственост,
от областния управител са огледани всичките. Хотел Ардастрой е частен
строеж и въобще никой не е предлагал частен строеж за закупуване. Освен
това…
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: След като общинският имот е два пъти поскъп, това не е в наш интерес.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-н Таушанов, аз не искам да бъда
адвокат. Ако кажете да не го купуваме, няма никакъв проблем. Но дали при
сделката, която те ще предложат, ще предложат същата цена, едно. Второ,
за да можем да ползваме този хотел, той трябва да бъде преустроен в
административна сграда. Трето, трябва да се смени собствеността и
предназначението на хотела. Четвърто, трябва да бъде опънат оптичен
кабел, който оптичен кабел струва допълнително пари и след това да бъде
по съответния начин и оборудван, за да може да се ползва. Ако ние, аз го
казвам съвсем откровено, в момента не вземем тази сграда, касата на 1
януари трябва да напусне тези помещения, трябва да намеря други
помещения, ще говоря с областния управител и за три месеца трябва да
спрем дейността на тази каса.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: За колко време трябва да спрем дейността
на касата аз не искам сега да се наемам да давам мнение в тази насока, но е
трябвало, когато касата е търсила помещения, това нещо е трябвало да бъде
погледнато. Това искам да Ви кажа. В тази конфигурация на този хотел
първият етаж е само с офиси на нулево ниво, което е много по-удобно,
отколкото да се качват хората до четвъртия етаж. Освен това има паркинг,
тъй като в центъра няма никакъв паркинг, освен таксита. Така че струва ми
се, че такава информация досега не ни беше предоставяна и затова оценката
в края на краищата това е доста скъпа цена. Това е прекалено скъпа цена.
Този хотел, за който говоря, е строен 1999 г., т.е,. е строен преди 20 г., не
знам кога е строена общинската сграда. Но най-важното, това е с право на
собственост върху декар и двеста, докато там няма никакво право на
собственост, а само право на строеж на 4 етаж. Това е принципно различно
нещо, като ценност на един имот. Колко време трябва този хотел, който е в
добро състояние, да стане на офиси, където има със сигурност тези
детайли, които се търсят, има сервизни помещения и ще е по-добре за
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персонала на касата. Просто исках да Ви информирам преди да взимаме
решение.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Решението е Ваше, г-н Таушанов.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Д-р Кокалов мисля, че и миналия път каза,
че тази цена е доста височка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Решението е Ваше, г-н Таушанов. Аз
се подчинявам на Надзора. Този хотел, искам да кажа, въобще не е
предлаган в никакъв вариант до момента на касата. Тъй че ние не можем
нещо, което е било в мечтите на някой, да му правим оценка и да
преговаряме. Освен това, ние сме говорили, аз Ви казах от 2018 г. е сагата,
с областния управител, с общината и т.н. Тъй че областният управител е
предложил четири сгради, които са каса и това е. Тъй че решението е Ваше.
Казвате – няма да купуваме, прекратяваме всичко.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Не знам какви са договорките с областната
администрация или с общинската съответно, но мисля, че този имот, в
който в момента е касата да може да остане за някакъв период от време,
някаква спешност няма. Цялата сграда е само с лекарски кабинети. Така че
не виждам защо трябва да се бърза със закупуването на този имот.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Веднага ще Ви отговоря. Има отказ
да го наемем за следващия период, след 1 януари 2021 г. Уведомен е
министър-председателят от мен с писмо за тази сделка. Имаме отказ
какъвто и да е за продължаване да ползваме безплатно това нещо.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Кой казва, че трябва да се ползва
безплатно?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има отказ за отдаване под наем,
казах Ви го, от общинския съвет, изпратен ни е още в средата на годината,
където ни уведомяват за това нещо, че 10 годишното безвъзмездно
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ползване спира и че те ще го пуснат на търг. Какво повече да кажа? Тъй че,
ако предложите да сключим сделка с този хотел, собствениците на този
хотел …
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз не казвам дали трябва да се сключи
сделка точно с този хотел, а въпросът е, че има сграда, която е с обявена
оферта 480 хиляди евро, т.е. половината от цената, за която се предлага
същата сделка и параметрите на имота са не 1800 кв. м., колкото
предлагате, а 1600 кв. м., само че с една малка подробност, в тази сграда
общи части, за които плащаме са 15 до 20%. Ние само плащаме, а не ги
ползваме. Тъй че реалната площ не е по-малка за предлагания имот за тази
цена. Това е, което исках да Ви съобщя. Аз съм длъжен да го кажа.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Надзорът да вземе решение. Аз съм
се постарал да направя най-доброто за касата в момента. Ако кажете, че
това не е добре, Надзорът казва, че не е добре, прекратяваме сделката,
уведомявам областния управител, уведомявам общинския съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев, може ли да спрем с рекета
вече. Дали ще спрем, дали ще го направим е наше решение. Аз те моля да
спреш и не ни заплашвай.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз не Ви заплашвам.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз още миналия път казах, че ако това е
имот в София, щях да гласувам, но на тази цена имот там е прекалено
висока. Аз не мога да взема решение само по някакви описания – това било,
онова било, аз нямам представа. Доверяваме се на оценката на някакъв
оценител. Лично аз смятам, че е прекалено висока цената за този имот. И аз
лично няма да гласувам за този имот. В края на краищата това е публична
институция и тук държавата трябва да се намеси, трябва да ни предложи
нещо изгодно. Даже на мен ми се вижда по-изгодно, ако ни дадат някъде
някакво място в регулация и ние си построим, сигурно по-евтино ще ни
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излезе, защото ще го направим за толкова хора, колкото ни трябват и да
изглежда добре. Сигурно с милион и 800 хиляди лева можем да направим
нещо много по-хубаво, отколкото това, което ни се предлага. Аз лично
няма да гласувам за тази сделка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Чакам г-жа Начева и д-р Пенков. Те
са там.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Проф. Димитров, ти какво ще кажеш?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Аз съм силно притеснен дотолкова, че
уважаемият от мен г-н Таушанов ни предлага оферта за конкретен обект.
Той е проучил всички данни за него, знае всичко за него, аз се съгласявам с
това, което каза д-р Кокалов, трябва да търсим принципно решение, а не
точно за този хотел. Това ме смущава.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Таушанов не предлага този хотел. Много
моля да не се спекулира.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Води се протокол и в него е записано кой
какво предлага.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Просто казвам, че съществува имот със
същата квадратура с право на собственост на половината цена. И ако
обичате, без спекулации, професоре.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Не са спекулации. Аз просто казвам, че Вие
ни предлагате конкретен имот.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз казвам какво съществува.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Съществуват и други варианти. Ние трябва
да изберем един вариант. Това зависи от нас.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Няма смисъл от този разговор. Аз искам
само да разбера, Таушанов, този имот, който на теб някой ти е казал, че го
има, той частен имот ли е или е общински имот?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Частен имот.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Частен имот, който се предлага на пазара,
така ли?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ние сме се обърнали към общината, ако не
сме проучвали пазара.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз просто казвам каква е наличността и от
тази гледна точка тази висока цена 980 хиляди евро ми се струва доста
висока при средна цена в целия град и то в центъра с около 500 евро на
квадратен метър.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, аз също смятам, затова казах, че е
висока. Прекалено висока е цената. Не знам кой какво е оценявал, но това е
прекалено висока цена за този град.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Уважаеми колеги, аз не искам да
споря с никого. Само искам да кажа, че на 15 януари 2018 г. в Надзорния
съвет е поставен този проблем. Две години Надзорният съвет и до момента
не е решил какво ще прави с тази каса и какво ще се случи на 1 януари 2021
г., когато изтича договорът.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев, Вие може да сте го
поставили, но това не е наша задача, а на управителя.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Той го е представил.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ако трябва да тръгнем да търсим имоти да
настаняваме касите, кажете. Надзорният съвет ще тръгне, ще проверява, ще
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сключва сделки. Но да ни връщаш с две години назад и да казваш, че е вина
на Надзора…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не казвам, че е вина на Надзора, а че
две години този проблем не е решаван.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не е наша вина, че не е решен. Някой не си е
свършил работата. Това, че не е задвижил този въпрос. Но нека да не
набеждаваме Надзора.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не набеждавам Надзора. Казвам от
кога се търкаля този проблем.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Търкаляме още, докато не намерим
прилична цена за нещо, което може да свърши работа. Но да ни рекетираш
с такава висока цена, аз не съм съгласен.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй като д-р Кокалов ще каже, че
пак рекетирам, само задавам следния въпрос – на 1 януари, като получим
поканата и излезе касата, кажете какво да правя аз. Дайте ми съвет.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Ще излезем на улицата с бюрата и ще
искаме да дойде министър-председателят да ни снима. Ти, като си говорил
с него, нека да..
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Не съм говорил. Изпратил съм
писмо.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: С писмо няма да стане. След като наближава
срокът, ако искате мога да осигуря и телевизия, и всичко, ще отида да
изкарам бюрата и ще кажем – ето държавата как се грижи за публичната
институция, за здравето на хората. Не може да ни осигури. Ще кажем на
каква цена. Ще направя скандал. Какво значи ще ни изгони? Да ни изгони,
да се види. Кой ще ги обслужва тогава гражданите? Или няма да
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обслужваме гражданите, защото нямало каса. Хайде, моля ти се, не ставай
смешен.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-жа Начева, решение на Надзора
чакаме.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Г-жа Начева, бихте ли го подложили на
гласуване. Подложете го на гласуване и всеки да си каже мнението.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Който е против, да гласува. Д-р Кокалов?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нека да предложите текста на гласуването
първо, а не кой е против.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Извинявайте, г-н Таушанов.
Който е да отложим гласуването на този въпрос до получаване на
информация за цената, доколкото разбрах.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: То има цена. Каква повече цена?
Изпратили сме Ви решението, всичко.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Г-н Таушанов счита, че цената е завишена и
предлага да направи проучване за сваляне на цената.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: За наличието на имоти на друга цена в
центъра на Кърджали.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Не, аз мисля, че това няма да ни доведе до нищо
добро, защото, ако ние намерим друг имот на територията на Кърджали,
калкулираме всички такси за закупуване, придобиване, преустройство
съобразно потребностите на касата, не се знае накрая крайният резултат
какъв би бил. По-скоро няма ли начин тези, които ни продават имота, да
свалят цената. Аз не знам какво още да се предложи.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Въпросът е дали Надзорният съвет ще
реши да закупи този имот на тази цена, при тези условия или няма да
решим да закупуваме. А вече вторично какво ще правим е друга тема.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Т.е., отлагаме гласуването на тази точка.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: С конкретни указания какво да се прави.
Защото какво като я отложим?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Какви да са указанията? Дайте предложения.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Предложението е да се търси по-приемлива
цена. Надзорът не е съгласен на такава цена да купи този имот. А по какъв
начин ще се търси, дали ще е друг имот, дали ще се повлияе на цената, но
на тази цена… Това са публични пари. 900 и кусур евро на квадратен метър
в Кърджали, извинявайте, но това звучи…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Д-р Кокалов 900 евро не е на
квадратен метър. 1000 лв. е на квадратен метър, което прави 500 евро.
Изпратил съм Ви всички документи до един, за да ги погледнете. Недейте
така да казвате, защото тези неща се записват в протокола. Не са 900, а са
500 евро или 990 и няколко лева на квадратен метър. Това е така наречената
справедлива оценка на държавен оценител, а не на общински, това искам да
го заявя. И ако откажете да купим, аз не настоявам, ако откажете в
Инвестиционната програма за следващата година това не може да влезе,
тъй че ще търсим след една година всичките тези неща. Да, каквото ми
възложите, ще го направя. Ще обявя търг за закупуване на сграда. Каквото
кажете, това ще направя. Аз съм на Ваше разположение. Но недейте така,
все едно, че едва ли не аз защитавам собствения си интерес, ще купувам
нещо за себе си…
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Няма смисъл от този разговор. Никой не те
обвинява тебе. Ти не купуваш, купува НЗОК. Недейте да персонализирате
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нещата. Извинявайте, колко е застроената площ, тази, която се ползва, че
ми говориш, че е 500 евро? Там има куп глупости, които са написани.
Всъщност колко е застроената площ, защото там се калкулират и балкони,
и стълби, всичко се плаща.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Общата застроена площ на имота е
1806 кв. м.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: По 1000 лв. значи.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз затова казвам 1000 лв. или 500
евро.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Е как 1600 кв. м. са 1000 лв.?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Милион и осемстотин е цената, 1806
кв. м. е обща застроена площ. Идеални части …
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тя е обща застроена площ, вътре влизат и
неща, които няма… Затова ти казвам, че там влизат балкони, тераси,
стълбища и се получава действителната площ. Защото излиза, че ще
плащам 1000 лв. за стълбище, балкон и т.н. Хайде, моля Ви се. Да не
влизаме в такива разговори. За мен тази цена е висока. И се въздържам.
Може да не съм против, но ще се въздържа да кажа „да“ на тази сделка. Да
се търси възможност…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да продължим да плащаме наем?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Имаме покана на 1 януари да
напуснем. Това е опцията.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Не може да ни изхвърлят навън. Отново
казвам, доверявам се в случая на Таушанов, тъй като той е специалист, аз
не разбирам материята. Ако средната цена е много висока за този пазар, аз
не бих подкрепил.

12

ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз Ви казвам, че това, което са ми
представили в Имот.бг този хотел е със същата площ, т.е., не струва
милион. Защо трябва да даваме такава цена не мога да разбера.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Върху тези пари ти обаче трябва да платиш
таксата към общината.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Напротив, такса се плаща към общината за
изповядване на сделката.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, не се плаща. Аз поне така прочетох, че
няма да плащаме такса към общината. Всеки, като купува имот, плаща
такса на общината, тя е обикновено между 2 и 3%. Това не е ДДС. Това е
такса към общината за придобиване на имот.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Обяснявам Ви, д-р Кокалов, ще се плати
2.2% данък на общината за сумата от 40 315 лв. Т.е., плаща се. Да не се
занимаваме тук с подробности. Това е написано в решението на общинския
съвет, което проф. Салчев представи.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тя е по-малко от това, което ти казваш.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Данъкът си е за цялата страна, 2.2%.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не, във всяка община е различен, не е
еднакъв.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз каквото трябваше казах, информирах
Ви.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Формулирайте решението, г-н Таушанов.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз няма да формулирам решение. Аз
просто Ви съобщавам, че съществуват имоти на по-ниска цена.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре, д-р Кокалов, може ли да формулираш
алтернативно решение на това, което ни предлага проф. Салчев?
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев аз така, както го гледам, той
има желание, поне така, както е написано, да го гласуваме и да си решим
проблема. Аз го разбирам. Едно гайле по-малко. Само, че…
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: 90 човека са там.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Може ли да се изкажа без да ме прекъсвате?
Иначе ще напусна срещата. Ако обичате, изслушайте ме. Питаш ме за
нещо, после започвате един през друг. Ако трябва да спра до тук, това си е
мое право. Аз казвам, че няма да одобря, ако трябва ще гласувам
„въздържал се“. Вие си гласувайте „за“. Така че аз се въздържам да
гласувам. За мен тази сума е висока. Ако трябва да отложим решението и
да поискаме по друг начин и да търсим по друг начин решение на въпроса,
трябва да се говори отново с общината, защото тази цена е висока. Но да
потърсим и друга възможност. Ако това, което казва Таушанов, да се отиде
на място и да се види това, което се предлага на пазара става ли, не става
ли, защото то е ясно, че е по-евтино, но дали става, дали не става, добро ли
е, не е ли добро. В края на краищата ние трябва да изберем. Трябва да има
алтернатива. Ние сме се обърнали към общината, тя ни предлага нещо,
казва ни цената с така наречения независим оценител. Винаги, като ми
кажат, че някой е независим, започвам да се оглеждам. В края на краищата
ние можем да кажем – твърде висока е цената за това, което взимаме. Да
отложим решението си в някакъв срок. Те няма да ни изгонят. Ако трябва,
ще ги помолим, да се удължи срокът, да не е 1 януари, а 1 февруари. През
това време да видим има ли алтернатива. Т.е., възможно ли е да вземем
нещо друго. Ако няма, ще се върнем и ще гласуваме. Защото е ясно, че тук
не можем да се пазарим. Ако беше частен имот, щях да отида да се пазаря.
Така че това е алтернативата, да си отложим решението, да си дадем
някакъв срок и да кажем на общината. Тук единственото, което ме
притеснява и което каза проф. Салчев, че можем да загубим средствата,
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които са заложени в Инвестиционната програма и не се знае дали догодина
ще ги имаме, дали ще разполагаме. Да не се окаже, че като удължаваме
срока, пък нямаме пари.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Д-р Кокалов, да продължа, ако мога, Вашето
предложение, тъй като има две неща. Първо, не трябва да губим тези пари в
рамките на тази година, тъй като следващата година е друга финансова
година. Можем ли да възложим на управителя в рамките на 10 – 15 дни да
ни даде алтернативно предложение и тогава да вземем окончателно
решение?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Може да се предложи на управителя да
говори през директора на районната каса или както се реши, да се сезира
общината във връзка с тяхното решение и да се каже, че не знам кой
оценител какво е правил, но се счита от Надзора, че цената е прекалено
висока и да даде пример. И може би да преразгледат своята цена и ако
кажат – може и това се случи, и се взима същия имот. Ок.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Уважаеми колеги, само да Ви кажа.
Каквото и да говоря с общината, аз ще говоря с кмета, който трябва да
свика Общински съвет. Това е решение на Общинския съвет. Общинският
съвет е разгледал всичките тези работи. Другото, което те ще направят, те
вече го казаха – ако Вие се откажете, ние го пускаме на търг. Нищо повече
не са ни казали. Нито ни изнудват, нито са казали нещо друго. Второто,
което искам да Ви кажа, че са разгледани 6 сгради, изпратени са Ви
всичките 6 сгради, които са предложени за разглеждане с всичките им
плюсове и минуси, и т.н. преди, и това е единственото, което ние
преценихме, че е най-подходящо в момента и говорихме със съответните
администрации. Ако кажете, че не желаем да купим сградата, за мен няма
никакъв проблем. Тези два милиона лева, тъй като Вие миналия път
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гласувахте, ще ги насочим за закупуване на компютри, коли и други такива.
Ще Ви предложа следващия път, за да ги закупим.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Нека да се провери тази възможност.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Г-н Таушанов, ако желаете,
предлагам Надзорният съвет да Ви упълномощи, като член на Надзорния
съвет, да проведете преговори с г-н Хасан Азис. Защо трябва мен да ме
натоварвате? Аз съм предложил алтернатива. Не харесвате моята
алтернатива – ок. Но не ме натоварвайте да започвам отначало преговори,
които са ми коствали шест месеца, за да можем да го вземем по чл. 35, а не
да отиваме на търг. Тъй че това е моето предложение, г-жо Начева, да
натоварим г-н Таушанов да отиде в Кърджали и да проведе тези разговори.
Ние ще платим пътни, дневни и квартирни, ако трябва и хонорар.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре. Защо не?
ЖЕНИ НАЧЕВА: Съгласен ли си, г-н Таушанов?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Ще отида, защо не.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това е решение.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре. Отлагаме гласуването докато г-н Таушанов
следващата седмица след завръщането си от Кърджали ни докладва
фактическата обстановка.
ГРИГОР

ДИМИТРОВ:

Проф.

Салчев

да

осигури

всякаква

комуникация и възможност районната здравна каса…
ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз бих предложила също, когато г-н Таушанов
отиде там, да коментира цените и оценките, за които да ни информира, да
има предвид и ако има алтернатива за друг имот, какво би струвало
неговото окомплектоване така, че касата да може да заработи. Освен
16

самият имот, има и ред други разходи, които са направени в хода на
годините така, че хората да могат да работят.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Това, което каза проф. Салчев за оптичния
кабел, връзката, инсталациите, това струва много пари.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Това е инвестиция, която касата назад във времето
е направила.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Г-жо Начева, все пак да упълномощим г-н
Таушанов, той е специалист.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Трудно ще му е на Таушанов. Но виж дали
няма и алтернатива някаква друга. Защото аз не очаквам, че Хасан Азис ще
каже – ок, ще видим как може, ще назначим нова експертиза и т.н.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Струва ми се, че ако аз отивам там, това
ще стане някъде четвъртък – петък и трябва да имам среща с областния
управител, с кмета, с Председателя на общинския съвет. Просто да има
някаква възможност и определени вече срещи. Говоря Ви още отсега да
фиксираме петък, като ден, защото другите дни са ми заети.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Само искам да напомня нещо, г-жо
Начева, че следващия петък е 10-ти, а на 18-ти затваря СЕБРА. Повече не
мога нищо да направя. Ако между 10-ти и 17-ти се случи някакво решение,
казвайте. Няма никакъв проблем. Ако ще купуваме хотели и тем подобни,
казвайте.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз казвам, че не мога да отида по-рано от
петък. И в понеделник ще мога да Ви информирам какво е изяснено,
неизяснено и т.н.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Това е достатъчно. Ти, ако в понеделник ни
докладваш, ние веднага можем да се съберем и да вземем решение.
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: А сключването на сделката, кога ще
стане? На 11-ти ще се върне г-н Таушанов, 13-ти е неделя, на 14-ти ще ни
докладва. На 15-ти ще започнем да подготвяме документите, които не е
толкова лесно да се подготвят, защото трябват всички нотариални заверки,
упълномощавания и т.н., и на 18-ти затваря СЕБРА. Аз не мога да ги
преведа тези пари. Ето колегите от финансовото министерство и от НАП да
кажат дали може да стане това нещо. Не Ви извивам ръцете, разберете.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Чакай. Тези документи за имота не са твое
дело. Те са на общината. Защо трябва ти да вадиш нотариални и не знам си
какво? Единственото е да те упълномощим да сключиш сделката. Защо ти
трябва да вадиш документите? Те трябва да ни представят документите,
техните юристи, за собственост, квадратура, всичките тези работи са тяхно
дело. Когато ние вземем решение и ти им съобщиш – готови сме да
направим сделката, те трябва да са ги подготвили и ти да се подпишеш.
Какви документи ние имаме да вадим? НЗОК какви документи има да
вади? Ние не сме собственици на тази сграда, за да трябва да вадим
документи. Извинявай, ама няма за толкова дълъг период да стане. Съвсем
спокойно, ако на 14-ти, в понеделник вземем решение, осъществявате
връзка с Хасан Азис, казвате, че Надзорният съвет е взел или не е взел
решение, ако сме взели решение, те подготвят документите и на другия ден
ти пътуваш и сключваш сделката. Какво толкова?
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре. И все пак да вземем решение да
упълномощим Таушанов, на 14-ти да направим заседание.
ЖЕНИ НАЧЕВА: На 14-ти или на 15-ти.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Предлагам на 14-ти, ако имаме информация,
той да ни я предаде, до обяд спешно да се съберем, да вземем решение и да
уведомим общината, ако сме взели решение, да подготвят документите и на
другия ден проф. Салчев да ходи да подписва и готово. Той, като подпише,
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може и на същия ден, в който пътува, да нареди и средствата, ако ще ги
подписва. Защото, като се изповядва сделката, те ще питат дали е платено.
Значи ние трябва да сме платили някаква сума.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Първоначално се плаща частично и в
рамките на два – три дена да се плати окончателно.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Да, за да се задвижи сделката. И мисля, че
съвсем спокойно в рамките на СЕБРА може да се случи. Задвижвай го.
Взимаме решение. Упълномощаваме те и на 14-ти те чакаме преди обяд в
някакъв час да се съберем да ни докладваш и да вземем окончателно
решение.
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Дайте да минем по другите въпроси.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Проф. Салчев имаше още една точка и после аз
искам нещо да кажа, като допълнение към бюджета.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Извинявай, само да попитам, защото не
виждам. Ние имаме ли кворум? Не виждам д-р Пенков. Ние само тези ли
сме, петима човека, дето се чуваме?
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Налични са 7 човека на компютъра.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Понеже не чувам да взимат отношение. Все
пак трябва да се гласува и всеки един да го видим, че казва. Като се
формулира решението, г-жа Начева, формулирайте го и питайте има ли
против, и ако сме седем човека, значи всички сме „за“.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, д-р Кокалов. Решението е да
упълномощим г-н Таушанов на 11-ти да посети Кърджали да уточни
нещата, и на 14-ти да информира Надзорния съвет с цел взимане на
окончателно решение. Има ли против това решение?
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Само с добавката – на 14-ти преди обяд.
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ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Да, на 14-ти преди обяд.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Да информира Надзорния съвет. Има ли против
това решение? Няма. Въздържали се? Няма. Значи всички сме „за“.
Благодаря Ви, колеги.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Има две докладни, които са свързани
с това да се сключи анекс към договора за няколко медицински изделия. Те
са във връзка с подадени от лечебните заведения искания за стентове, това
са тъй наречените граф стентове при сърдечно-съдовите заболявания. Тъй
като договорите вече са преминали съответните стойности се предлага тези
изделия за Endurant IIs – с 5 бр. завишение; за Endurant II limbsi Stent Graft
System – с 28 бр. завишение; за Endurant IIs Bifurcation – с 2 бр. завишение;
за Endurant II Contralateral Stent Graft System – с 6 бр. завишение и за
Endurant II Bifurcation Stent Graft System – с 3 бр. завишение. Предлагам Ви
да сключим тези Анекси, за да могат да се заплатят за тези пациенти.
Имаме наличната сума. Общата стойност е приблизително около 300 хил.
лв. за всичките тези изделия.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Против има ли това, което предлага проф. Салчев?
ПЛАМЕН ТАУШАНОВ: Аз не съм против, но мисля, че в началото
на годината тези стойности или там вероятни бюджетни въздействия са
били леко занижени и затова се получава този недостиг по същество. Така
че подкрепям предложението на проф. Салчев да се завишат бройките.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Има промяна в изделията до колкото
разбирам.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: От 1 януари ще бъдат другите
договори. Това е по стария договор. От 1 януари сключваме новите
договори.
ГРИГОР ДИМИТРОВ: Добре, увеличаваме ги.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Аз също съм „за“.
По т. 2 от дневния ред
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.9.1. (Стент графт за аорта/стент графт за коремна аорта/бифуракционен)
по договор № РД-14МИ –48/03.07.2020 г., като се завишават следните
медицински изделия:
- Endurant IIs Bifurcation с НЗОК код В04049010000022 – с 2 бр.
допълнителни медицински изделия;
- Endurant II Contralateral Stent Graft System с НЗОК код
В04049010000018 – с 6 бр. допълнителни медицински изделия;
-

Endurant

II

Bifurcation

Stent

Graft

System

с

НЗОК

код

В04049010000017 – с 3 бр. допълнителни медицински изделия.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително споразумение с
„РСР“ ЕООД по договор № РД-14МИ-48/03.07.2020 г. за завишаване с броя
допълнителни медицински изделия, посочени в т. 1, на количествата по
договора.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Увеличава обема по Спецификацията за медицински изделия от група
4.9.1. (Стент графт за аорта/стент графт за коремна аорта/бифуракционен)
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по договор № РД-14МИ –51/03.07.2020 г., като се завишават следните
медицински изделия:
- Endurant IIs с НЗОК код В04049010000022 – с 5 бр. допълнителни
медицински изделия;
- Endurant II limbsi Stent Graft System с НЗОК код В04049010000018 –
с 28 бр. допълнителни медицински изделия.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително споразумение с
„Аджибадем Сити Клиник“ ЕАД по договор № РД-14МИ-51/03.07.2020 г.
за завишаване с броя допълнителни медицински изделия, посочени в т. 1,
на количествата по договора.
ЗА – Жени Начева, д-р Бойко Пенков, Росица Велкова, д-р Иван Кокалов,
Григор Димитров, Оля Василева, Пламен Таушанов.
ПРОТИВ – няма.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Само няколко думи да споделя. Ние ще имаме
заседание на 10-ти. Но след консултации с НАП се очертава неизпълнение
на приходната част с близо 86 млн. лв. 25 млн. лв., които са преходния
остатък наличност от началото на периода, ние можем да компенсираме, но
за 61 млн. лв. сме подготвили проект на постановление на Министерския
съвет, с което по реда на Закона за публичните финанси да бъде
компенсирано това неизпълнение с трансфер от държавния бюджет. След
като това нещо стане, предлагаме в сряда да Ви изпратим материала, след
като го уточним с Министерството на финансите, тогава вече с Вас да
вземем окончателно решение да финализираме преразпределението на
разходите и на резерва по бюджета на НЗОК за тази година.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Не е ли добре все пак да получаваме някакъв
доклад, анализ от НАП, който е по право член на Надзора, а не да ни
22

съобщавате Вие. Някакви причини да се дадат защо се е получило така.
Защото ние смятаме следващия бюджет върху еди колко си неплащащи,
неосигурени. Защо се е получило? Питам НАП. Нека всеки да си влезе в
ролята. НАП, който събира вноските. Нека да влизат, както искате го
наречете като документ, тези неща да влизат в Надзора и да ни се казват, не
чрез Вас, защото НАП е член на Надзора и като член на Надзора, нека да ни
вкара някаква информация на какво се дължи, как се дължи. А не да го
правите като съобщение, ние тук като патици да гледаме и да мигаме. Нека
все пак да се уважаваме. НАП да ни вкарва информацията.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Изпратили сме писмо до НАП, проф. Салчев
подготви такова писмо. Аз Ви давам само предварителна информация,
която ще получим официално от НАП със съответните разчети.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Нека да получим официалната информация,
не желаем предварителна, въпреки че имате връзка. Но тази информация да
е съпроводена с някакъв кратък анализ на какво се дължи, как, защото ние
досега сме получавали всеки път повечко без да ни се дава анализ.
Примерно, има преизпълнение. Сега има недобор някакъв и то доста голям.
Все пак нека да получаваме някаква информация. Защото на базата на тази
информация някои формират държавен бюджет, други формират бюджета
на НЗОК. Хайде да се уважаваме, а не по този начин – една баба ми рекла.
За да завърша, получаваме доста писма, по които трябва да взимаме
решения, предполагам проф. Салчев ще ни направи такова предложение за
следващия Надзорен съвет по отношение исканията за увеличение на
бюджетите на няколко болници. Защото ние получихме писмата с тези
искания. Надявам се, че на следващия Надзор ще ни докладвате по
отношение на тези искания какви решения да вземем.
ЖЕНИ НАЧЕВА: За техническата грешка в анекса.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Утре ще Ви го изпратим за подпис.
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Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Тук всички по телевизия и по радио ревнаха
защо бързите тестове не се ползват за PCR тестове. Това не е техническа, а
просто под натиск пак взимаме решение, че след бързия тест се дава
направление и за PCR тест. Нека да не се извиняваме с техническа грешка.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Сложили сме „не се издава“.
Думичката „не“ да се заличи, защото всъщност се издава при установено
заболяване. От многото варианти на Анекс това е останало и никой не го е
забелязал.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Проф. Салчев, аз го прочетох и се съгласих.
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Тъй че утре ще Ви го изпратя за
подпис.
ЖЕНИ НАЧЕВА: Добре, благодаря Ви за участието. Приятна вечер
Ви пожелавам.
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ: Всичко добро. Пазете се.
Заседанието приключи в 16.45 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:
ЖЕНИ НАЧЕВА

Изготвил:
Д. Беличева
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