
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

23 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 23 декември 2022 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, 

Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Андрей Дамянов. 

Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: адв. Свилена 

Димитрова 

 

Заседанието започна в 09.05 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имаме кворум. Откривам 

днешното заседание. То е с една точка - Приемане на решение за прилагане 

на § 1, ал. 1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. Който е съгласен с 
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така предложения дневен ред, моля да гласува. Дневният ред е приет с 8 

гласа „за“. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на решение за прилагане на § 1, ал. 1 от Закона за бюджета на 

НЗОК за 2022 г. 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Андрей 

Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Проф. Салчев имаш думата по 

точката. 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз ще бъда изключително кратък. 

Това е във връзка с прилагането на § 1, ал. 1 от Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Преди един ден дойде 

съобщение от Министерството на финансите за допълнително 

преизпълнение на приходите с 23.8 млн. лв. от здравноосигурителни вноски 

на централизирано разплащане. Във връзка с това предлагам на Надзорния 

съвет тези средства да бъдат разпределени за извършване на плащанията по 

ред 1.1.3.8.1.1 „Медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност“, тъй като това ще бъдат 

единствените възможни плащания в момента с хартиени фактури през 

Българската народна банка. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря за представянето, 

проф. Салчев. Да Ви попитам само, ние говорим за 23.8 млн. лв., които са 

от преизпълнение на приходите в бюджета, дали ще имаме време да ги 

разплатим сега? 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: Точно това обясних, че това са 

единствените възможни плащания с фактура през Българската народна 

банка. Чакаме само решението на Надзора, за да мога да подпиша 

платежните и да ги занесем в Българската народна банка. Тъй като те са в 

лева, но там ги разплащаме във валута, заредена ни е валутната сметка, 

очакваме само решението на Надзора. 

Другото, което искам да кажа е, че вчера до 18.00 часа всичките 

средства по каси са разплатени, плюс всичките авансови средства, които 

бяха определени от Надзорния съвет, са усвоени от лечебните заведения за 

следващата година. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Това е добре.  

Колеги от Надзорния съвет, имате ли въпроси, питания? 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Аз нямам въпроси, нямам и коментари. 

ТЕОДОР ВАСИЛЕВ: И аз. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако няма, преминаваме към 

гласуване на следното решение: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Със средствата в размер на 23 800 000 лева, получени от 

преизпълнението на приходите по бюджета на НЗОК за 2022 г., получени 

от здравноосигурителни вноски на централизирано разплащане, съгласно 

чл. 159  от Закона за публичните финанси, да бъдат увеличени средствата за 

извършване на други здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.8.1.1. 

„Медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация 

на системите за социална сигурност“, както следва:…“ и отзад вече имате 

табличката, която всички я виждате, да не я чета. Това е всъщност 

предложението за решение. Който е „за“ така предложеното решение, моля 
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да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. С осем гласа „за“ 

решението се приема. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

Със средствата в размер на 23 800 000 лева, получени от 

преизпълнението на приходите по бюджета на НЗОК за 2022 г., получени 

от здравноосигурителни вноски на централизирано разплащане, съгласно 

чл. 159  от Закона за публичните финанси, да бъдат увеличени средствата за 

извършване на други здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.8.1.1. 

„Медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация 

на системите за социална сигурност“, както следва: 

 

в лева

№ по ред Увеличение

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 23 800 000

1. Здравноосигурителни приходи 23 800 000

1.1. Здравноосигурителни вноски 23 800 000

№ по ред Увеличение

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 23 800 000

1. РАЗХОДИ 23 800 000

1.1. Текущи разходи 23 800 000

1.1.3. Здравноосигурителни плащания 23 800 000

1.1.3.8. Други здравноосигурителни плащания 23 800 000

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID -19 

за здравноосигурени лица

23 800 000

1.1.3.8.1.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност
23 800 000

Показатели по бюджета на НЗОК за 2022 г.

 

ЗА – д-р Александър Златанов, Борис Михайлов, Людмила Петкова, Мария 

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Теодор Василев, Боян Бойчев, адв. Андрей 

Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имаме ли друго нещо? 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ: За сега нямаме нищо. Да пожелая 

весели празници на всички и да се надяваме, че след Нова година ще се 

виждаме. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Весели празници на всички. 

Закривам днешното заседание на Надзорния съвет. 

 

 

Заседанието приключи в 09.10 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 

 


