Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
за 2003 г.

Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. по приходите на обща сума 769 921 хил. лв., както следва:

№ по ред
П О К А З А Т Е Л И
Сума
(в хил. лв.)
I.
 ПРИХОДИ 
769 921
1.
 Здравноосигурителни вноски 
732 471
2.
 Приходи и доходи от собственост
21 250
3.
 Глоби, санкции и наказателни лихви
16 200

(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. по разходите на обща сума 731 013 хил. лв., както следва:

№ по ред
П О К А З А Т Е Л И
Сума
(в хил. лв.)
II.
РАЗХОДИ
731 013
 1.
  Текущи разходи
692 513
 1.1.
      Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
      правоотношения

9 883
 1.2.
      Други възнаграждения и плащания за персонала
572
 1.3.
      Осигурителни вноски за държавното обществено 
      осигуряване (ДОО) и здравноосигурителни вноски от 
      работодатели


3 366
 1.4.
      Издръжка
12 692
 1.5.
      Здравноосигурителни плащания
666 000
 2.
  Капиталови разходи
3 500
 3.
  Непредвидени и неотложни разходи за сметка на резерва по 
  чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

35 000

(3) Приема излишък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. на обща сума 38 908 хил. лв.
Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2003 г. в размер  6 на сто.
Чл. 3. При недостиг на средства могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет.

Заключителни разпоредби

§ 1. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на бюджетната класификация, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения.
§ 2. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в предвидените в чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване случаи има право да разходва средствата за непредвидени и неотложни разходи за сметка на резерва по чл. 1, ал. 2, т. 3 единствено за  здравноосигурителни плащания.
§ 3. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през предходния календарен месец на годината.
§ 4. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 11 от Кодекса за задължително обществено осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт се извършва в края на всеки календарен месец в размер 10 на сто от преведените през предходния календарен месец от Националния осигурителен институт суми по актове за начет от невнесени осигурителни вноски за здравно осигуряване. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки и с тях се коригира излишъкът по чл. 1, ал. 3.

§ 5. Изпълнението на закона се възлага на Управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националния осигурителен институт в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.
§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.


Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)  











С П Р А В К А

за здравноосигурителните плащания на Националната здравноосигурителна каса съгласно проекта на закон за бюджета за 2003 г.






П О К А З А Т Е Л И
Сума
(в хил. лв.)
     Здравноосигурителни плащания
666 000
     - за доболнична медицинска помощ
265 000
     -  за болнична медицинска помощ
200 000
     - за лекарствени средства за домашно лечение
201 000




С П Р А В К А

за разходите за издръжка на Националната здравноосигурителна каса съгласно проекта на закон за бюджета за 2003 г.

№ по ред
П О К А З А Т Е Л И
Сума
в хил. лв.)
 1.4.
  Издръжка
12 692
1.4.1.
     Учебни и научноизследователски разходи и книги за 
     библиотеките

115
1.4.2.
     Материали
1 180
1.4.3.
     Вода, горива и енергия
1 200
1.4.4.
     Разходи за наеми
196
1.4.5.
     Разходи за транспортни услуги
28
1.4.6.
     Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги
1 320
1.4.7.
     Разходи за квалификация и преквалификация на 
     персонала

120
1.4.8.
     Разходи за поддръжка на софтуер
426
1.4.9.
     Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер
1 083
1.4.10.
     Разходи за консултантски услуги
57
1.4.11.
     Други разходи за външни услуги
1 701
1.4.12.
     Текущ ремонт
288
1.4.13.
     Платени данъци, мита и такси 
581
1.4.14.
     Командировки в страната
560
1.4.15.
     Краткосрочни командировки в чужбина
250
1.4.16.
     Разходи за банково обслужване на сметки и плащания 
10
1.4.17.
     Разходи за застраховки
607
1.4.18.
     Други финансови услуги, в т. ч. разходи за извършени 
     финансови услуги от Националния осигурителен 
     институт


2 603
1.4.19.
     СБКО
296
1.4.20.
     Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 
     обезщетения

20
1.4.21.
     Посрещане на гости и представителни разходи
43
1.4.22.
     Други, некласифицирани в другите параграфи и 
     подпараграфи

8











М  О  Т  И  В  И


към проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.



Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. е изготвен на основата на очакваното изпълнение на приходите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2002 г., извършените разходи за заплащане на дейността в здравноосигурителната система в извънболничната и болничната помощ, прогнозираното намаляване на административните разходи за функциониране на системата и за осъществяване на инвестиционната програма на НЗОК.
Законопроектът е съобразен с принципните изисквания на утвърдените в развитите страни правила и стандарти за организиране на здравноосигурителната дейност, без които е невъзможно интегрирането на Република България в европейските структури. 
Проектобюджетът на НЗОК за 2003 г. е разработен на основата на действащата в момента в страната нормативна уредба. Единствено в частта за приходите е заложено вноските за деца до 18 години да постъпят от републиканския бюджет, каквато е разпоредбата на обсъждания преди второ четене в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
Приходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса е съобразена с предвижданията, заложени в консолидираната фискална програма за очакваните доходи на работещите в материалната сфера, разчетените средства, необходими за изплащане на вноските за работещите в бюджетната сфера, както и за всички контингенти осигурени лица, чиито здравноосигурителни вноски са задължения на републиканския или общинските бюджети.


Разходната част на бюджета е формирана при съблюдаване на основните параметри на макрорамката на страната, договорените с Международния валутен фонд разходи за функция “Здравеопазване” през 2003 г. и направените разчети за необходимите средства за финансиране на здравноосигурителните плащания.

Бюджетът за здравноосигурителни плащания през 2003 г. предвижда разпределение на средства в следните направления:
- първична извънболнична помощ;
- специализирана извънболнична помощ и медико-диагностична дейност;
- стоматологична първична и специализирана помощ;
- заплащане на дейността по клинични пътеки в болничната помощ;
- лекарства и консумативи за домашно лечение, включително животоспасяващи и животоподдържащи.

През 2003 г. финансирането от НЗОК на медицинските дейности, лекарствата и консумативите за домашно лечение ще се основава на следните принципи:
- Съвместно договаряне на параметрите за обем и качество на медицинската помощ с Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България.
- Усъвършенстване на методите за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ и на аптеките.
- Въвеждане на стимули за по-добро качество на оказваната медицинска помощ.
- Подобряване на контрола върху разпределението на паричните потоци към изпълнителите на медицинска помощ.
- Повишаване изискванията на НЗОК към техническото оборудване и професионалната квалификация на изпълнителите на медицинска помощ.
Оказване на съдействие за повишаване информираността на здравноосигурените лица.
Разходите за здравноосигурителни плащания в бюджета на НЗОК, съгласувани с Министерството на финансите и залегнали в консолидирания бюджет на Република България, са разпределени, както следва:

Здравноосигурителни плащания на НЗОК през 2003 г.
(лева)
Показател
Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2003 г.
Доболнична медицинска помощ
265 000 000
Болнична медицинска помощ
200 000 000
Лекарствени средства за домашно лечение
201 000 000
Всичко 
666 000 000

Законът за бюджета на НЗОК през 2003 г. предвижда:
- увеличаване на средствата, предоставяни на пазарен принцип на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ и по-голямата им мотивация за оказване на ефективна здравна помощ на населението;
- въвеждане принципа на личната отговорност на изпълнителите на извънболнична помощ;
- постигане на прозрачност и ефективност в разпределението и изразходването на средствата за извънболничната помощ, изключвайки всякаква субективна и административна намеса;
- предоставяне на възможност за оказване на качествена здравна помощ за здравноосигурените лица независимо от местоживеенето им (допълнителните стимули, предоставяни за изпълнителите на извънболнична помощ, работещи в отдалечени и труднодостъпни райони, давайки възможност за постепенното заемане на всички практики по Националната здравна карта).
Очакванията за 2003 г. са тези тенденции да се задълбочат. 
Заплащането на дейността на болниците от страна на НЗОК гарантира:
- достъп на здравноосигурените лица до избрано от тях лечебно заведение за болнична помощ, 
- обвързаност на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ с резултатите от дейността им;
- заинтересуваност на изпълнителите на медицинска помощ за качествено и ефективно изпълнение на техните задължения;
- конкурентоспособност на лечебните заведения за болнична помощ;
- равнопоставеност от гледна точка на контрола върху качеството на предоставяните от лечебно заведение за болнична помощ медицински услуги.
Средствата за административна издръжка на касата са разпределени в следните направления:
- за административна издръжка на институцията, в т.ч. са предвидени и средства в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване за заплащане на комисиона за услугата, извършвана от Националния осигурителен институт, по събиране на здравноосигурителните вноски. Сумата е в размер на 0,2 на сто от планираните здравноосигурителни вноски;
- за възнаграждения на персонала, социалноосигурителни плащания и издръжка - съответно: 1,43 на сто, 0,46 на сто, 1,74 на сто от общите разходи на касата и 1,36 на сто, 0,44 на сто, 1,65 на сто от размера на приходите; 
- капиталови разходи - предвижда се финансирането да се осъществи изцяло със средства от собствени приходи.
Приходите по така изготвения проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса превишават разходите с 38 908 хил. лв.
Цялостното изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса през 2003 г. в рамките на посочените параметри ще гарантира успешното провеждане на здравната реформа в страната.


