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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


(обн., ДВ, бр. 70 or 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г.. бр. 54 от 31.05.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп.. бр. 8 от 28.01.2003г.)


1. Създава се нов §21 със следното съдържание:
"§ 21. ал. 1. Лицата, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски за периода за 31.12.2003 г. за себе си и/или за членове на семейството си могат да изплатят дължимите суми до 31.12.2004 г. по ред, определен от НОИ.
ал.2. Лицата по ал-1 запазват правата си по Закона за здравното осигуряване, ако внасят дължимите месечни здравноосигурителни вноски за 2004 година.
ал.З. На лицата, изпълнили условията по ал.1 не се налагат глоби по чл. 104, ал.З от Закона за здравното осигуряване".
2. Създава се нов § 22 със следното съдържание:
"§ 22, ал. 1. Лицата, работещи по трудови и служебни правоотношения запазват правата си по Закона за здравното осигуряване, ако здравноосигурителните им вноски не са внесени по вина на работодателя.
Ал.2. На работодателите, които в срок до 31.03. 2004 година внесат дължимите до 31.12.2003 г. здравиоосигурителни вноски не се налагат глоби по чл. 104, ал. 1 и ал.2".
3. Създава се нов § 23 със следното съдържание:
"§ 23. Изпълнението на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се възлага на Управителя на НОИ и директора на НЗОК"


мотиви
КЬМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


С предложеният законопроект се решава възникналия проблем с невнесени здравноосигурителни вноски от няколкостотин хиляди български граждани. Законопроекты предлага справедлив подход към всички участници в процеса на здравно осигуряване.
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