
 

 

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

 

 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 

19 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА 

 

 

 Днес, 19 януари 2023 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: д-р Александър Златанов, Борис 

Михайлов, Людмила Петкова, Мария Беломорова, д-р Иван Кокалов, Боян 

Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей Дамянов. 

д-р Йорданка Пенкова – вр. и.д. управител на НЗОК. 

Отсъстват следните членове на Надзорния съвет: Теодор Василев 

 

Заседанието започна в 15.15 часа. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Добър ден, колеги. Имаме кворум  

от осем човека. Откривам днешното заседание на Надзорния съвет на 

Националната здравноосигурителна каса. Дневният ред е пред Вас. Той е от 

две точки и точка Разни. Който е съгласен с така предложения дневен ред, 

моля да гласува. Дневният ред се приема с осем гласа „за“. Против и 

въздържали се няма. 
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Утвърждаване на предложенията от директорите на 28 РЗОК, в 

изпълнение на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "а" от ЗБНЗОК 2022 г., за 

разпределение по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП) и 

по РЗОК на месечни и индикативни стойности за дейностите в БМП, по 

Приложение 1 и извън Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК 

2022 г. (Правилата), за периода на заплащане (м. февруари – м. март 2023 

г. - дейност м. януари - м. февруари 2023 г.), индикативни стойности за 

медицински изделия в БМП за месеци на плащане март и април 2023 г. 

(месеци на дейност януари и февруари 2023 г.) и индикативни стойности 

за лекарствени продукти в БМП за месеци на плащане март и април 2023 

г. (месеци на дейност януари и февруари 2023 г.), и свързаното с това 

изменение на Правилата. 

2. Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Удължаване на 

гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в 

НЗОК“. 

3. Разни. 

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

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. 

Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към първа точка от 

дневния ред. Давам думата на управителя на Националната 

здравноосигурителна каса – д-р Пенкова. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: В докладната и това, което районните 

каси са ни предоставили като месечно разпределение по лечебни заведения 
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са се съобразили със стойностите, които разпределихме в м. декември, 

дейност декември, която плащаме през януари. Затова сега определяме 

стойностите за дейност януари и дейност февруари, които ще бъдат 

платени през февруари и март. Това е първото тримесечие на касовото 

изпълнение на бюджета по параграфа болнична медицинска помощ. 

В докладната записка сме представили няколко каси, в които има 

разлика в предложенията спрямо предходния месец. Това, което сега 

предлагат за съответните лечебни заведения на територията на съответните 

районни каси е описано подробно. Тъй като имаме днес в 16.00 часа среща 

с директорите на районните здравноосигурителни каси, те са на 

разположение, ако имате въпроси. За Ямбол има само разлика в 

стойностите, които са индикативни за медицинските изделия. Болница, 

която има повече стойности, а не ги усвоява, са дадени на друга болница. А 

за другите районни каси – в софийската каса са същите стойности както за 

декември, като има две нови лечебни заведения по чл. 37а от Закона за 

лечебните заведения, за които предстои да бъде сключен договор, но за да 

се сключи договор, трябва да имат стойности, които са неразделна част от 

приложението към договора и предлагат за двете болници по 36 хил. лв. 

първоначално месечна стойност за дейност януари и дейност февруари. 

Общо средствата, които са разпределени в двата месеца, са по близо 279 

млн. лв. така, както беше и декември, като дейност декември ще се плати 

през януари. Това са най-високите стойности, които разпределяме. Не мога 

да кажа колко е касовото и какво са отчели болниците, но този месец 

изпълнението, защото имаме раздадени 60 млн. лв. авансово, този месец 

касовото ще бъде намалено с 60 млн. лв. Дейност декември, която отчитат 

сега през януари. Това е по разпределението. 

И втората точка – Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета. Правим 

промяна. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Първо да обсъдим 

разпределението по предложение на директорите на РЗОК, а после ще 

обсъдим правилата.  

По отношение предложенията на директорите на РЗОК, както ги 

представи управителят на Националната здравноосигурителна каса, колеги, 

имате възможност да питате, да сверявате, да предлагате. 

Аз да попитам управителя на касата – Вие тези предложения 

прегледали ли сте ги и заставате ли зад тях? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Категорично. Да, няма разлика в това, 

което са предложили през декември по лечебни заведения. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: На мен въпросът ми е точно за 

това. Не трябваше ли да вземем поне три месеца, защото декември 

традиционно е по-слаб? Тримесечието да вземем, което вече беше и с 

увеличените стойности. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Това е дейност. А ние даваме 

стойностите за месеците, в които ще ги заплащаме. Броим касовото във 

връзка с бюджета и изпълнението му, и затова дейност февруари ще я 

платим през март. Но още във февруари месец началото или още в края на 

януари трябва да определим стойностите вече за следващите месеци. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Да, това е така. Сега говорим за 

настоящите стойности, които аз доколкото разбирам, вместо да е направен 

анализ по същество на нуждите, включително къде е имало излишък, къде е 

имало недостиг спрямо индикативните стойности, всъщност са ни 

предложени същите стойности като за декември. Така ли е? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Така е. И средствата, които 

определихме през м. декември за дейност декември, дейността сега е в 

процес на отчитане и ние не сме готови с изпълнението, за да кажем кой е 
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достигнал стойностите и кой не ги е достигнал. Това ще стане след 25-ти 

януари. А не можем да оставим болниците да работят през месец януари 

без стойности. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Напълно съм съгласна. За 

декември не можем да го кажем, но можем да го кажем за ноември по тази 

логика, защото ноември са били на същите цени, тъй като цените ги 

направихме от 1 септември. И всъщност на мен ми се струва, че слагаме 

една малка бомба със закъснител, доколкото виждам има реакции от 

няколко болници, без те да знаят какво правим всъщност, че отново ще се 

получи надлимит и ние това как ще го преодолеем? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Затова исках да кажа и втората точка. 

Втората точка я предлагаме, защото Механизмът и Правилата по чл. 4 са за 

бюджетната година. Понеже нямаме бюджет и работим по удължителен 

закон, предлагаме на Надзорния съвет да вземе решение да се ползват 5% 

при необходимост от следващия месец, за да се заплати дейността, която е 

отчетена и другия момент на Механизма е – неусвоените средства се 

прехвърлят за следващия месец. Едното, предлагаме Механизмът да 

продължи да действа и за следващите месеци, и второ, предлагаме на 

тримесечие, т.е. към март месец там където и 5% не достигат на 

национално ниво, и след проверка от директорите на районните каси 

дейността, която влиза в системата, но е над стойностите, които са 

определени, да може да се заплати. И да дадем свобода, и спокойствие на 

болниците, защото ние не можем да прогнозираме, не можем да го 

сравняваме нито с първо тримесечие на 2022 г., дори и с последните 

месеци, защото е различна обращаемостта, и сезонът е различен.  

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: И още повече хората се връщат 

към нормален живот, лечение. Виждаме много тежки случаи, които са 

чакали. Моят аргумент, притеснение е, че миналата година си казахме, 
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когато видяхме, че се създава такова напрежение, че тази година ще се 

опитаме да започнем по нов начин. Т.е., да се опитаме, тъй като на 

национално ниво ние не сме имали недостиг, ние имахме излишък… 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Именно затова е предложението в 

Правилата това да бъде на тримесечие и да продължи да действа 

Механизмът, за да има спокойствие в системата, но след проверка от РЗОК. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Това мисля, че е съвсем коректно 

да е след проверка. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: След проверка и след доклад от 

директорите на РЗОК до Надзора. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Д-р Пенкова, това няма ли 

възможност за перспектива да бъде наистина превантирано, да не се налага 

по този начин да… 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Да видим първото тримесечие как ще 

е и като направим един анализ, може би и спрямо миналата година, да 

видим и да предложим на Надзора, и Надзорът да вземе решение. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Към този момент това е разумно 

предложение, защото сме в удължителен бюджет. 5% ще дадат 

възможност… 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: По-скоро тримесечието… 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: И на тримесечието ще направим 

промяна, ако е необходимо. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: За декември стойностите не бяха ли 

средномесечните за последното тримесечие на миналата година? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Декември месец стойностите бяха 

най-високите стойности, които дадохме миналата година – близо 279 млн. 
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лв. След септември месец, когато на деветмесечието направихме анализ и 

видяхме, че има достатъчно средства затова ги увеличихме, но така или 

иначе пак останаха и 60 млн. лв. разпределихме авансово. Това са най-

високите стойности, които са били през последните месеци на 2022 г.  

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Достигнати месечни за миналата година 

за това тримесечие? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: И въпреки това бяха останали 60 млн. 

лв. Отделно имахме и от Резерва, които разпределихме. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Така или иначе в случая, след като 

не са направени тези преценки от РЗОК, а са взети тези стойности… 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Те могат да направят оценка на 

средномесечно за миналата година. Но в миналата година имаме различни 

цени, до март месец бяхме в епидемична обстановка. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Имам въпрос как бих могъл да видя конкретните 

документи на съответното РЗОК, които са предоставили? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Те са на диска, на който са сканирани 

докладите, има ги и на хартия. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Говорим това, което ни е изпратено на нас е един 

zip файл и вътре примерно има, явно само аз съм чел документите, и като 

се влезе вътре… 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Всеки път носим докладите тук на 

хартия. Този път отново ги предоставихме на електронен носител. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Всъщност анализът на РЗОК… То 

няма такъв анализ. 
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БОЯН БОЙЧЕВ: Като ни се изпращат документите, да можем да ги 

идентифицираме, защото там има много едни и същи имена, и аз трябва да 

отварям всички, докато намеря това, което ме интересува. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Ако е възможно технически… 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз мисля, че е възможно.  

Аз имам въпрос по Правилата. В предложението за изменение на чл. 

12, ал. 4 пише, че „Директорите на РЗОК могат да внасят предложения до 

Надзорния съвет на НЗОК за коригиране на определените стойности…. при 

наличие на неусвоени средства“. Какви са тези неусвоени средства? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: На ниво Национална каса това, което 

казах, че не знаем какъв обем дейност ще достигнат лечебните заведения и 

невъзможността да направим анализ назад във времето, защото миналата 

година имаме ковид до март месец, след това имаме различни цени и 

заради това освен, че ще действа Механизмът занапред и на тримесечие 

касово, т.е. и дейност януари, и февруари, ако дадено лечебно заведение 

има извършена дейност, която не може да бъде заплатена, защото е над 

стойностите, след проверка от директорите на районните каси и подробен 

доклад до Надзора, Надзорът да вземе решение и при анализ, че на ниво 

НЗОК остават неусвоени средства, тази дейност да бъде заплатена. За да са 

по-спокойни и по-сигурни лечебните заведения, защото имаме вече писма, 

че искат увеличение на стойностите, защото имат нови дейности, 

специалисти, повишено ниво на съответната структура в лечебното 

заведение и др. Да има гъвкавост. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Д-р Пенкова, няма ли да е по-

коректно да се сложат стойностите от ноември, който е пълен месец, няма 

толкова почивни дни? 
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Ноемврийските стойности са същите, 

които дадохме през декември. Даваме същите стойности… 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Изработените имам предвид. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Ако бъде на изработени, някои 

лечебни заведения ще кажат, че в ноември месец е имало лекари, които са 

били в отпуск или нещо е имало в структурата и не е работила… Ти искаш 

на отчетена дейност? 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз искам на средната за три 

месеца. Но понеже казваш, че декември не е била готова, а ще е до края на 

януари, затова предлагам нещо, което да ни създаде по-малко такива 

изключения в бъдеще. Това ми е единственото съображение. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Няма да има проблем. Защото има 

вариант някой два месеца да не е работил, сега да има повишено ниво на 

компетентност, има лекари и сега даваме по-ниски стойности, отколкото 

ноември или декември, както миналата година… Миналата година 

декември месец ги дадохме на базата на отчетена дейност и знаете януари 

месец какво се случи. Г-жа Димитрова знае, че имаше 42 лечебни 

заведения, които си надвишиха стойностите и правихме още в януари 

месец промяна в месечните им стойности, защото тогава беше на базата на 

отчетена дейност. А два месеца не могат да бъдат база за определяне на 

стойностите. Затова предлагаме първите три месеца, за да видим как ще 

бъде дейността и да работят по-спокойно. Правилата винаги могат да се 

променят по решение на Надзорния съвет. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Нека да си поставим за цел на 

Надзора после да дадем някаква насока РЗОК наистина да направят анализ, 

защото сега уж се води, че е по предложение на РЗОК, но такива по 

същество има само от четири РЗОК.  
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Защото другите са анализирали и 

смятат, че така е правилно да изготвят разпределението. 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА: Директорите могат да внасят 

предложения до Надзорния съвет за промяна. Това им дава право, те могат 

да внасят предложения за коригиране на месечните стойности. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Това е за периода януари – март. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Ще го направим, но нека да видим как 

ще бъде този месец. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Стана ясно на всички какво се 

предлага. Който е „за“ предложеното решение по т. 1 от дневния ред, моля 

да гласува. Решението се приема с осем гласа „за“, без против и 

въздържали се. 

По т. 1 от дневния ред 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Утвърждава, в приложение 1 към настоящото решение по РЗОК и по 

лечебни заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗ за БМП), месечни и 

индикативни стойности за дейностите в БМП, за заплащане през месеци 

февруари и март 2023 г. (дейност м. януари и м. февруари 2023 г.) и 

индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги за 

заплащане през месеци март и април 2023 г. (дейност м. януари и м. 

февруари 2023 г.).  

2. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, правила за изменение 

и допълнение на Правилата, приети с решение на Надзорния съвет № РД-

НС-04-32 от 21.03.2022 г. и допълнени с решения № РД-НС-04-

44/14.04.2022 г., № РД-НС-04-89/30.08.2022 г., № РД-НС-04-134/16.12.2022 
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г. и № РД-НС-04-2/12.01.2023 г, за прилагането им за дейност м. януари и 

м. февруари 2023 г. до влизането в сила на Закона за бюджета на НЗОК за 

2023 г.  

3. 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, съгласно т. 1 от настоящото решение. 

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

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. 

Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. 2 от дневния 

ред - Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Удължаване на 

гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК“.  

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Понеже изтича договорът с 

„Информационно обслужване“ за следгаранционна поддръжка на 

сървърите и комуникационната техника предлагаме Надзорният съвет да 

вземе решение да обявим обществената поръчка. В обхвата на 

обществената поръчка се включват дейности по удължаване на 

гаранционната техническа поддръжка от производителя и ремонт на 

сървърна и комуникационна техника - 35 броя програмни и технически 

средства, функциониращи в Основен център за данни на НЗОК и ЦУ на 

НЗОК. Осигурената настояща гаранционна поддръжка от производителя на 

техниката изтича на 24.03.2023 г., като след този период следва да се 

осигури удължаване на гаранционната техническа поддръжка от 

производителя и ремонт на техниката за следващ период от 36 месеца. На 
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устройствата, включени в обхвата на поръчката, са разположени ключови 

информационни системи и приложения, които поддържат основните бизнес 

процеси и предоставяни услуги в НЗОК. Критично важно е да се 

предприемат действия за осигуряване на пълна техническа и функционална 

изправност на техниката, и възстановяване на пълната ѝ работоспособност 

при повреди и/или сривове. Необходимо е да бъдат планирани и дейности 

по хардуерна поддръжка за осигуряване на нормална работоспособност на 

инфраструктурата. Последният договор за поддръжка на сървърна и 

комуникационна техника в НЗОК с предмет: „Комплексно обслужване и 

системна, и експертна помощ за информационно-техническата 

инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ е сключен през 2020 г., на 

стойност 770 602,51 лв. без ДДС, след което в НЗОК е преустановено 

подновяването на поддръжката, в следствие на закупуване на нова техника 

за Основен център за данни. 

Прогнозната стойност на поръчката е определена в размер до 

650 000,00 лв. без ДДС, за период от 36 месеца, като финансирането на 

обществената поръчка следва да се извърши от бюджета на НЗОК за 

административни разходи.  

Важно е обществената поръчка да я проведем навреме. Критериите за 

възлагане на поръчката са въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия „най-ниска цена“. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Аз искам да се консултирам с адв. Димитрова. 

Едно от нещата, които са посочени, като задължително изискване е 

оторизация от конкретни фирми. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Това дали не е ограничаващо 

условие? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да. 
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АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Тук, обаче възниква въпросът 

дали самата специфика на работата не налага да има такава оторизация. От 

правна гледна точка оторизация от тези големи провайдъри не означава ли 

те да са одобрили, че точно този наш кандидат би могъл да работи, има 

някакви правомощия да работи с техни продукти. Не е ли това смисълът? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да го преведа на по-достъпен език. Оторизация на 

трето лице означава следното: представете си, че има един болен, който 

има нужда от конкретно лечение, което се покрива примерно от пет 

болници в България. Обаче здравната каса казва така: за да се осъществи 

това лечение е необходимо даден експерт, който е в страни от системата, да 

каже – аз оторизирам еди коя си болница да извърши това лечение. Той 

може да оторизира всичките, а може и да не ги оторизира. Имам предвид 

следното: компетенцията за работа с конкретни продукти на конкретен 

производител, тя не се дава за конкретна поръчка, а тя се дава по принцип и 

ние сме водили подобен диалог, обръщам се и към адв. Дамянов да 

коментира, това нещо се обявява от самия производител и той казва – тези 

компании имат компетенции да работят и там пише до какво ниво и с какви 

конструкции. А ние да искаме за конкретната поръчка, можем да влезем в 

хипотезата на ограничаващо условие и съответно този производител да 

каже – аз ще дам само на един въпросната оторизация, на другите няма да 

дам. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Аз мисля, че трябва да е 

принципно оторизацията да работи с техен продукт, а не само за тази 

поръчка. Така трябва да бъде. А ние за конкретната поръчка ли искаме 

оторизация? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да, за конкретната поръчка я искаме. 
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Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Сега ще извикам г-жа Ненчовска, за 

да обясни. Имахме и забележки от НАП, които са отразени и съгласно тях е 

преработена документацията за обществената поръчка. 

В залата влиза Гергана Ненчовска. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Има въпроси във връзка с 

оторизацията по обществената поръчка за техническата поддръжка. До 

отговориш дали това е задължително условие и дали не е ограничаващо. 

ГЕРГАНА НЕНЧОВСКА: Това са сървърите на „Информационно 

обслужване“. Те са конкретна марка, а комуникационното обслужване е с 

друга марка, което е закупено преди три години. За да може да се удължи 

гаранционната поддръжка, трябва да има оторизиран представител, който 

при производителя да е одобрен и затова искаме оторизация. 

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Въпросът беше дали оторизацията 

е принципна за този дилър, че може да оперира с тези системи на 

производителите или е конкретна само фирмата Х може да оферира за тази 

поръчка. 

ГЕРГАНА НЕНЧОВСКА: Оторизацията не е на ниво поръчка за 

поръчката на здравната каса. Оторизацията е, че искаме да може да закупи 

гаранционната поддръжка от производителя.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Възможно ли е една компания да извърши и двете 

неща, тъй като са различни производителите? 

ГЕРГАНА НЕНЧОВСКА: Те са подадени от една компания. 

Трябваше да ги разделим на комуникационно и на сървъри ли? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Да. Аз затова питам технологично, защото не съм 

влизал в детайлите. 

ГЕРГАНА НЕНЧОВСКА: Ако ги разделим на комуникационно и на 

сървъри на две различни компании, а комуникационно обслужва сървъри и 
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са взаимосвързани, ще стигнем до проблем с поддръжката. Проблемът не е 

тук, проблемът е там – ще си прехвърлят отговорността. Трябва да се поеме 

един да изпълнява обслужването на сървърите и комуникационното, 

защото комуникационното обслужва сървъра, но не е за конкретната 

процедура. 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: За мен не е проблем тази оторизация на 

дилъра, защото оторизацията казва, че тази фирма има правото да извършва 

такава дейност, тъй като знае, че това са компании, които предоставят 

лицензи и дават права на конкретни свои дилъри да извършват определени 

дейности. Така че няма проблем, не е ограничително условие. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Според теб, адв. Дамянов, колко да бъде „стар“? 

Може ли да бъде на три месеца, на шест месеца? Датирано от кога трябва 

да бъде? 

АДВ. АНДРЕЙ ДАМЯНОВ: Да е нещо актуално. Ако е от миналата 

година, да е минимум от месец – два назад. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Благодаря Ви, адв. Дамянов, за 

мнението.  

БОЯН БОЙЧЕВ: Имам въпрос към г-жа Ненчовска за 5% неустойка. 

Колко би била загубата, ако системата не работи да кажем 24 часа? 

ГЕРГАНА НЕНЧОВСКА: Зависи в кой ден ще се падне. Ако сривът 

се падне в последната седмица от месеца, когато нямаме никакви 

обработки, може да си позволим и една седмица да не работи. Но, ако се 

падне от 1-во до 3-то число, когато се отчитат договорните партньори или 

на 17-то число, когато им приемаме финансовите документи, понякога и 

два часа са критични. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Доколкото разбирам въпросните 5% са напълно 

недостатъчна компенсация. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Не е точно така. Подлагам на 

гласуване следното решение: 

„НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Удължаване на гаранционна 

техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК“, с прогнозна 

стойност до 650 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК да 

организира провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с 

определения изпълнител за срок от 36 месеца.“. 

Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува. Със 

седем гласа „за“, без против и един въздържал се решението по т. 2 от 

дневния ред се приема. 

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

Беломорова, д-р Иван Кокалов, адв. Свилена Димитрова, адв. Андрей 

Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – Боян Бойчев. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Преминаваме към т. Разни. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Моля да ме извините, че вчера 

пуснахме докладната, но тази обществена поръчка вече трети път я 

обявяваме за „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и 

изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 

офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“. Договорът ни с 

А1 изтече. Двете поръчки са провалиха, защото нямаше кандидати. Сега 

третата ни поръчка срокът беше до вторник, появи се един кандидат, който 



17 

 

същия ден внесе жалба в КЗК. Не можем да си позволим да останем без 

интернет. Основно жалбата и водената кореспонденция преди това беше, че 

е много ниска цената и няма кой да се яви на тази ниска цена. Сега сме се 

съобразили с предварително обявената цена, като е изчислена инфлацията 

от 18% и искаме от Надзора да разреши да обявим отново поръчката и се 

надяваме жалбата в КЗК да бъде оттеглена, за да можем да пуснем 

процедурата по ЗОП. В противен случай много критично е 

информационната ни система да остане без свързаност. В предходната 

поръчка изграждането е направено, а това е само за интернета и 

свързаността. Предложената прогнозна цена на поръчката е 330 хил. лв. без 

ДДС и е за 36 месеца. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Не е търговско те да завеждат сигнал в КЗК срещу 

клиента си. От друга страна защо сравняваме със средномесечната 

инфлация? 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Все пак да стъпим на нещо, да се 

обосновем. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Имаме, там, както ти каза, стойността на 

оборудването е минус. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Те представиха с други държавни 

институции на каква цена обслужват. Казаха, че не сме се съобразили с 

пазарната цена. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Те казват, че за да сте определили 

20 хил. лв., не сте направили пазарно проучване адекватно и сега правите 

ново, и казвате да е 330 хил. лв. прогнозната цена. 

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА: Няколко пъти обявяваме поръчката и 

никой не се явява, което е много притеснително. 

БОЯН БОЙЧЕВ: Само един да се явява, а останалите… 
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АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА: Защо ние определяме цената? 

Нали те трябва да оферират? 

БОЯН БОЙЧЕВ: Ние определяме спрямо бюджета. 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Подлагам на гласуване 

предложеното решение по т. Разни. Който е „за“ предложеното решение да 

обявим обществената поръчка при параметрите, които се споменаха, моля 

да гласува. С осем гласа „за“ решението е прието. Няма против и 

въздържали се. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1. Разрешава откриването и провеждането на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на достъп до 

интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална 

частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за 

данни на НЗОК“, с прогнозна стойност от 330 000,00 лв. без ДДС. 

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК да 

организира провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с 

определения изпълнител за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.  

3. Обществената поръчка да се обяви след окончателното решаване на 

спора по жалба с № ВХР-84-16.01.2023 г., по описа на КЗК и влизане в сила 

на съответните актове на компетентните органи (КЗК и ВАС). 

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

Беломорова, д-р Иван Кокалов, Боян Бойчев, адв. Свилена Димитрова, адв. 

Андрей Дамянов. 

ПРОТИВ – няма. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ: Имате ли нещо друго в т. Разни? 

Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. 

 

Заседанието приключи в 15.55 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК: 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

 

 

 

 

Изготвил: 

Д. Беличева 

 


