ВХ. № 354-01-115/28.11.2003 Г.

ПРОЕКТ!


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване


В преходни и заключителни разпоредби се правят следните допълнения:


Създава се нов §№105 със следното съдържание:

"§№105. (1) Лица, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски, могат да ги платят разсрочено в гратисен едногодишен период, до края на 2004 г.
(2). Заявлението за разсрочваие по ал.1 се подава до рьководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
(3).Лицата по ал.1, които са подали заявление за разсрочено плащане, не губят правота си на задължително здравноосигурени лица, ако плащат редовно вноските по разсроченото плащане и текущите вноски по задължителното здравно осигуряване
(4). Редът и начинът за осъществяване на разсроченото плащане се уреждат в указание, издадено от НОИ."


Създава се нов §№106 със следното съдържание:
"§106.(1) Държавата опрощава дълговете на лица, които са на животоподдьржащо лечение (диабет, астма, епилепсия, онкологични заболявания) и дължат повече от три здравноосигурителни вноски.
(2)Лицата по ал. 1 представят пред районните здравноосигурителни каси медицинско удостоверение от Лекарска консултативна комисия, доказващо диагнозата, която изисква животоподдържащо лечение.
(3) Лщата по ал.1 представят пред районните здравноосигурителни каси молба -образец за опрощаване на дьлжимите вноски
(4) Редът и начинът за осъществяване на опрощаване на дълговете по ал.1 се уреждат в указание, издадено от НЗОК и НОИ. "


Създава се нов §№107 със следното съдържание:
"§107.(}).Дьржавата опрощава дълговете на лица, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски, доказали, че са без доходи.
(2) Лицата по чл.1 представят пред районните здравноосигурителни каси удостоверения за липса на доходи, издадени от териториалните службы за социално подпомагане.
(3). Редът и начинът за издаване на удостоверения по чл.2 се урежбат в указание, издадено от Министерството на труда и социалната политика.
(4) Лицата по чл.1 подават пред районната здравноосигурителна коса молба ~ образец
(5) Лицата по чл. 1 подават пред районната здравноосигурителна каса декларация, с която удостоверяват, че носят наказателна отговорност за невярно декларирани данни
(6) Дьржавата опрощава дълговете на лица по чл.1 по указания, издадени от НЗОК и НОИ:'


Създава се нов §№108 със следното съдържание:
"§108. Лица, които са пребивавали продьлжителен период извън страната и дължат повече от три здравноосигурителни вноски , възстановяват дължимите вноски само за времето, през което са били в България.'"
София, 28.11.2003г.

Вносител:
Мима Ненкова


МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


След последната проверка на НОИ се оказа, че броят на лицата, които не са внасяли повече от три задължителни здравноосигурителни вноски, е прекалено голям.В някои области броят им достига 1/4 от лицата, които по списък трябва да бъдат здравноосигурени. В някои случаи дължимите вноски са от 1999 г., когато възникна задължението за здравно осигуряване.
Съгласно чл.109, ал.1 от 330 тези лица са с прекъснати здравноосигурителни права и следва да заплащат оказана медицинска помощ. Това неминуемо предизвиква сериозен проблем както при медицинското обслужване, така и на изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ, и на НЗОК. Изискването натрупаните дългове от неплатени вноски да бъдат внесени в рамките на кратък срок представлява финансов проблем за много български семейства. Поради изложените причини предложението е законово да се даде възможност за гратисен период от 1 година - до края на 2004 г., за разсрочено плащане на дължимите вноски.
Не трябва да се пренебрегав фактът, че влизащи в графата длъжници са и хора, които нямат финансовата възможност да си плащат здравноосигурителните вноски, а са на животоподдържащо лечение. С прекъсването на здравноосигурителните им права животът им изцяло е поставен под въпрос. Това може да има непредвидими последици и да доведе до дестабилизация на държавата.
С прекъсване на здравноосигурителните права се поставя под въпрос здравето и животът на толяма група от хора, които нямат доходи. Поради липса на средства тези лица на практика ще бъдат лишени от всякакво медицинско обслужване. А на държавата по презумция и е вменена социална функция. Поради тези причини по строго регламентирани критерии могат да бъдат опростени дългове от здравноосигурителни вноски на лица, които са с най-нисък социален статус.
В списъците на длъжниците към НОИ са и български граждани, които през последните години са пребивавали продължителен период в чужбина. Практиката в страните от Европейския съюз е гражданите, които живеят на територията им, да бъдат осигурявани или да се самоосигуряват, независимо дали са местни или чужди, независимо от гражданството им. Български граждани, които са живели в чужбина, са плащали здравноосигурителни вноски. Изискването да внесат дълговете към НОИ за същото време, през което са били извън страната, води до парадокса те да се осигуряват в две държави за един и същ период. Поради това предлагай тази група хора да внесе
дължими вноски само за времето, през което са живели в България.
Към този момент стотици хиляди български граждани са поставени пред опасността от 1 януари 2004 г. да бъдат лишени от медицинско обслужване поради прекъснати здравноосигурителни права и финансова невъзможност за плащане на стари
задължения. Ситуацията може да доведе до пробив в системата на здравното осигуряване, оттам - да постави под въпрос и устоите на НЗОК.
Затова считам, че е необходимо бързо и неотложно разрешаването на този проблем в рамките на месец декември 2003 г.


Вносител: 
Мима Ненкова




