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ПРОЕКТ

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Обнародван ДВ. бр 70 от 19 юни 1998 г. изм, бр. 93 от 11 август 1998г, бр. 153 от 23
декември 1998 г, в сила от 1 януари 1999 г., бр. 62 от 9 юли 1999 г, бр. 65 от 20 юли 1999
г., бр. 67 от 27 юли 1999 г, в сила от 28 август 1999 г., бр. 69 от 3 август 1999 г., в сила
от 3 август 1999 г, бр. 110 от 17 декември 1999 г, в сила от 1 януари 2000 г., бр. 113 от

28 декември 1999 г., бр. 1 от 4 януари 2000 г, бр. 31 от 14 април 2000 г., в сила от 1
януари 2001 г., бр. 41 от 24 април 2001 г., в сила от 24 април 2001 г.

§ 1. В чл. З, ал. 2 се променя както следва:
"(2) Доброволното здравно осигуряване е дейност за предоставяне на

допълнителен (извън задължителния) пакет от здравни услуги и стоки, осъществявана
от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон и получили лицензия при
реда и условията на този закон."

§ 2. В чл. 4, след думите "медицинска помощ и" се добавя "свободен".

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 1 се променя както следва:

"1. Чрез вноски от осигурените лица и работодателите."
2. В т. 2 след думите "работодателите" се добавя "държавата".
3. В т. 8 след абревиатурата НЗОК се добавя "и публичен контрол върху

извършваните от нея разходи".

§ 4. В чл. 6, ал. 1 добавя се ново изречение:
"НЗОК е институция, която защитава правата на задължително осигурените лица

при договаряне на НРД."

§ 5. В чл. 7, ал. 1 в края на изречението се добавя:
"В квотата на осигурените се включват и 6 представители на

представителните организации за защита правата на пациентите, излъчени със
споразумение между националните органи на тези организации."

§ 6. В чл. 10 думите "най-малко една трета" се променят с "най-малко една
четвърт".
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§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се променя както следва:
"(1) Управителният съвет се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на

управителния съвет е 11 "
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Председателят на Управителния съвет се избира от парламента за срок от 3

години."
3. Ал. 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 7 със следното съдържание:
"7. дава писмено съгласие за ползване на парите от резерва, депозирани в банки."
2. 7 (2) - цифрата "5" се заменя с цифрата "б".

§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в първото изречение цифрата "4" се заменя с цифрата
"З". Във второто изречение цифрата "5" се заменя с цифрата "7".
2 В ал 4 думата "двама" в първото изречение се заменя с
"трима" В следващото изречение се заменя с "петима".

§ 10. Чл 19 се променя както следва:
"(1) Директорът на НЗОК се избира от Управителния съвет за срок от 3 години,

след конкурс по реда на Кодекса на труда. (2) За директор на НЗОК може да бъде избран
специалист с магистърска степен по медицина, финанси или социално осигуряване и 7
години стаж на ръководна длъжност в болнични или осигурителни организации."

§11. Досегашният чл. 19 става 19-а.

§ 12. В чл. 24: се правят следните изменения и допълнения
1. В т. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "в размер минимум от

75 на сто от бюджетните средства".
2. В т. 2 след края на изречението се поставя запетая и се добавя "в размер до 2,5 на

сто от бюджетните средства".
3. В т. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "в размер до 10 на сто

от бюджетните средства".

§ 13. В чл. 26, ал. 1, т. 1 се променя така:
"1. 7 на сто от събраните осигурителни вноски".

§ 14. В чл. 27, ал. 2 текстът след думите "в депозитни сметки" се променя както
следва:

"на банки в България и в български държавни ценни книжа, след писмено съгласие
от Управителния съвет на НЗОК".
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§ 15. В чл. 29, ал. 1 изразът "в сроковете" се заменя с "два месеца преди срока".

§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения
1. В ал. 1 след думата "бюджета" се добавя "и дейността". В края на изречението

се поставя запетая и се добавя "но не по-късно от 30 април".
2. В ал. 2 след думата "бюджета" се добавя "и дейността".

§ 17. В чл. 35 т. 5 придобива следното съдържание:
"5. да получават информация за размера на своите осигурителни вноски и лично

ползваните средства от НЗОК за медицински услуги от началото на осигурителния
период".

§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения
1. В ал. 1, т. 2 цифрата "2" се заменя с цифрата "1".
2. В ал. 2 в края на текста се поставя точка и запетая и се добавят думите "пенсионери
над 65 годишна възраст".

§ 19. В чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "а" числата се променят както следва:
2003 г. - вместо 70:30 да стане 75:25 2004 г. - вместо

65:35 да стане 70:30
2005 г. - вместо 60:40 да стане 65:35
2006 г. - вместо 55:45 да стане 60:40
2007 г. и следващите години: остава 50:50.

§ 20. В чл. 45, ал. 2 думата "минималният" се заменя със "задължителният". След
края на изречението се добавя "Промените в пакета може да се правят по предложение
на министъра на здравеопазването,  Управителния съвет на  НЗОК,  съсловните
организации на лекарите и стоматолозите, дружествата за доброволно здравно
осигуряване, представителните организации за защита правата на пациентите".

§ 21. В чл. 54, ал. З в края на текста на алинеята се добавя "и от министъра на
финансите".

§ 22. Чл. 81 се променя както следва:
"Чл. 81. Доброволното здравно осигуряване предоставя на осигурените

лица медицински и други услуги извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване."

§ 23. В чл. 85 се променя както следва:
Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:

"(З) Акционерни дружества, които не са лицензирани по този закон, не
могат да извършват доброволно здравно осигуряване под никаква форма."
§ 24. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото "2 000 000 лв." се заменя с "1 000 000 лв"
2. В ал. З думата "изцяло" се заменя със "70 на сто". Думите "в Българската

народна банка" да отпаднат.
3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

"(4) Регистрираните в съда акционерни дружества, но неполучили
лицензия за доброволно здравно осигуряване, прекратяват своята дейност."

4. Сегашната алинея 4 отпада.

§ 25. Създава се нов член 90-а:
"Чл. 90-а. Приходите на дружествата за доброволно здравно осигуряване не се
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облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за
данъка върху добавената стойност."

§ 26. Създава се нов член 105-а:
"Чл. 105-а (1) Юридическите лица, които извършват доброволно   здравно

осигуряване,   без  да   притежават необходимите лицензни, се наказват с глоба от 10 000
до 100 000 лв.

(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на упълномощени от
председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) длъжностни лица.

(3)  Наказателните  постановления  се  издават от председателя на ДАОН или от
упълномощено от него лице.

(4)   Установяването   на   нарушенията,   издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.

(5) Събраните суми от наложените глоби се заделят в отделна извънбюджетна
сметка на ДАОН и се разходват по ред, определен от министъра на финансите."

 17 юли 2002 г.

Вносители,

КРЪСТЬО ПЕТКОВ
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
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МОТИВИ

към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното
осигуряване

Проектът на Закон за изменение и допълнение на закона за здравното
осигуряване има за цел да отстрани съществуващите несъвършенства и празноти в сега
действащата законова уредба на задължителното и доброволното здравно осигуряване.
Промените са предложени с оглед да се осигури приемственост с основните принципи,
залегнали в приетия през 1998 г. закон и същевременно да се усъвършенства законовата
рамка на здравната реформа.

Въпреки   напредъка   в   осъществяваната   реформа   на здравеопазването,
нейната тригодишна практика .създаде редица проблеми, които сериозно влошиха
организацията и качеството на медицинските услуги,  както и здравословното състояние
на населението. НЗОК работи без достатъчно надежден публичен и държавен контрол.
Разкриха се сериозни недостатъци в механизма за използване на средствата от
осигурителните вноски. Не е гарантиран минимален пакет от услуги за осигурените
лица. Информационната система на здравното осигуряване не работи пълноценно.
Правата на здравноосигурените   лица   и   на   пациентите   са   сериозно подценени.
Вторият стълб на здравното осигуряване практически не заработи.

В законопроекта се предлагат няколко основни промени, които имат за цел с
правни средства да се преодолеят натрупаните проблеми и да се усъвършенства
здравната реформа като цяло.

Първо, предлага се разширяване на правомощията на държавата и осигурените
лица в управлението и контрола на НЗОК. Засилват се функциите на УС на НЗОК за
сметка на оперативните органи за управление.

Второ, предлагат се подобрени варианти на формиране и контрол на средствата
от здравноосигурителните вноски. Това по-специално се отнася до изразходването на
средствата от резерва на НЗОК, до начина и сроковете за подготовка на бюджета на
НЗОК и отчитането на разходите и дейността на здравната каса. С оглед на
действителното състояние на доходите и домакинските бюджети на населението, в чл
40, се предлага по-плавна скала на повишаване на дела на вноските от страна на
осигурените лица.

Трето, въвежда се изискване за съставяне на задължителен пакет от здравни
услуги за осигурените лица и гаранции от страна на държавата за неговото изпълнение.
На тази основа може да сеактивизира и надстрои работата на втория стълб на здравното
осигуряване-това на доброволното здравно осигуряване.

Четвърто, отразено е изискването за разширяване правата на пациентите и
техните правозащитни организации. Предлага се представители на тези организации да
участват в събранието на представителите на НЗОК и в контролните органи. Дадена е
нова и поточна формулировка на правата на пациентите за ползване на информация от
НЗОК.

Няколко съществени промени се предвиждат и в частта за доброволното здравно
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осигуряване. Натрупаният досега опит в областта на доброволното здравно осигуряване
показа, че липсата на ясен регламент за неговото развитие, на практика блокира
утвърждаването му като необходим дял от здравноосигурителната система в страната.

Въпреки законовите изисквания за лицензиране на търговските дружества за
доброволно здравно осигуряване, продължава практиката то да се извършва от
нелицензирани дружества. Изпълнителите на медицинска помощ под формата на
"абонамент" също извършват доброволно здравно осигуряване. За пазара на здравни
услуги е недопустимо изпълнителят на медицинска помощ да бъде и осигурител, тъй
като липсва контрола върху неговата дейност и защитата на интересите на осигурените
лица. Законът не предвижда и санкции при извършване на нелицензирана дейност по
доброволното здравно осигуряване.

Доброволното здравно осигуряване не трябва да дублира задължителното здравно
осигуряване, както е в досега действащия закон. Това е допустимо само, ако
доброволните фондове поемат и лицата с високи доходи, изключени от задължителното
осигуряване. Поради това от текста на закона се предлага да отпадне възможността
доброволните фондове да извършват дейности, предвидени в НРД. При сегашната
структура на задължителното здравно осигуряване те трябва да покриват медицински и
други услуги извън предвидените в НРД. Наложително е преразглеждане на
минималния пакет от здравни услуги по задължителното осигуряване и неговото
освобождаване от дейности, които финансово не са обезпечени с настоящия размер на
осигурителните вноски. По този начин гражданите ще имат яснота за обема медицинска
помощ, гарантиран по задължителното осигуряване и какво биха получили
допълнително от доброволното здравно осигуряване.

На  този   етап   съществува   неравнопоставеност  между доброволните
пенсионни фондове и доброволното здравно осигуряване. За пенсионните фондове са
предвидени данъчни облекчения, докато за здравните такива няма, въпреки че
осигурителния риск при доброволното здравно осигуряване е значително по-висок в
сравнение с пенсионното. Във връзка с това се предложени данъчни облекчения за
дружествата за доброволно здравно осигуряване, които ще позволят не само развитие на
доброволното здравно осигуряване, а и инвестиции в здравната система, предвид
законовия периметър на тяхната дейност. Въпреки, че съществуват и други законови
непълноти, предлаганите  промени  решават  най-острите  проблеми  пред доброволните
здравноосигурителни фондове и гарантират интересите на осигурените лица.


