
 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

15 НОЕМВРИ 2022 Г. 

 

 

№ НОМЕР РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

1. № РД-НС-04-117/15.11.2022 г. 

1. Разрешава разсрочване на последната вноска за м. 

декември 2022 г. от погасителен план съгласно 

Споразумение № 13/29-02-1541/18.07.2022 г. 

(Споразумението), подписано от управителя на болницата 

и НЗОК, представлявана от директора на РЗОК - 

Пазарджик, съгласно пълномощно № РД-12-72/12.07.2022 

г от управителя на НЗОК. Управителят на „МБАЛ – 

Велинград“ ЕООД е приложил нов погасителен план за 

разсрочване на сумата 218 765,50 (двеста и осемнадесет 

хиляди, седемстотин, шестдесет и пет лева и 50 ст.) лв. 

ведно със законната лихва в размер на 12 579,02 лв. 

(дванадесет хиляди, петстотин, седемдесет и девет лева и 

02 ст.), представляваща последна вноска за м. декември 

2022 г., на 6 вноски всяка по 36 460.92 лв.   

Вземането от „МБАЛ – Велинград“ ЕООД 

произтича 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 368 804,30лв. 

(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 ново 

споразумение за разсрочване на вземането по т. 1 като 

към него се приложи погасителния план от лечебното 

заведение.  

2. № РД-НС-04-118/15.11.2022 г. 

1. С цел недопускане на блокиране на дейността на 

МБАЛ „Свети Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград 

разрешава финансово-отчетните документи да бъдат 

подадени на хартиен носител и подписани от съставителя 

им съгласно чл. 6 от Закона за счетоводството.  

2. Възлага на управителя на НЗОК да уведоми директора 

на РЗОК – Разград за настоящото решение. 

 


