ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ

Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване

(обн., ДВ, бр.70 от 19.06.1998г., изм., бр. 93 от 11.08.1998г., бр.153 от 23. 12.1998г., бр.62 от 9.07.1999г., бр.65 от 20.07.1999г., изм. и доп., бр.67 от 27.07.1999 г., изм., бр.69 от 3.08.1999г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999г., бр. 113 от 28.12.1999г., бр.64 от 4.08.2000г., доп., бр. 41 от 24.04.2001г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002г., бр.54 от 31.05.2002 г., доп., бр.74 от 30.07.2002г., изм. и доп., бр.107 от 15.11.2002г., доп.,бр.112 от 29.11.2002г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002г., изм., бр.120 от 29.12.2002г., изм. и доп., бр.8 от 28.01.2003 г., доп., бр.50 от 30.05.2003г.)

	§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 19а:
“§19а   (1) Лицата, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски за периода до 31.12.2003г. за себе си и/или за членове на семействата си, могат да направят писмено искане плащането на дължимите суми да се разсрочи до 31.12.2004г.
                          (2) По реда на ал. 1 се разсрочват задълженията за здравноосигурителни вноски с размер на главницата над 50лв.
		(3) Лицата подават искане за разсрочване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, като посочват срока за изплащане на задълженията си.
		(4) Задължението се разсрочва от датата на подаване на искането с решение на ръководителя на териториалното поделение на НОИ или на упълномощени от него длъжностни лица. В решението се вписват размера на задължението, крайния срок за издължаване на разсроченото задължение и общата дължима сума до изтичане на този срок. Един екземпляр от решението се връчва на лицето.
		(5) Лицата, на които е разсрочено задължението запазват правата си на здравноосигурени лица.
		(6) При изпълнение на условията по ал.1-4, на лицата не се налагат глоби по чл. 104, ал.3 и не се прилага разпоредбата на чл.109, ал.1.
		(7) Лицето губи здравноосигурителните си права, ако:
1.	не погаси задължението си по ал.4 до крайния срок на разсрочването;
2.	не е внесло повече от три дължими здравноосигурителни вноски за 2004г. В този случай се прекратява и действието на разсрочването.
              (8) За периода на разсроченото плащане се дължи 1% месечна лихва, върху дължимата сума и спира да тече давността за разсроченото задължение.
              (9)Лицата, работещи по трудови и служебни правоотношения, запазват здравноосигурителните си права, ако вноските не са внесени от работодателя. За тях не се прилага разпоредбата на чл. 109, ал.2
                  (10) На работодателите, които в срок до 31.12.2004 година внесат дължимите до 31.12.2003г. здравноосигурителни вноски не се налагат глоби по чл. 104, ал.1 и ал.2”

Заключителна разпоредба
 §2. Този закон влиза в сила от 1 януари 2004г.”






МОТИВИ
към  Законопроекта за допълнение на Закона за здравното 
осигуряване


С предложения законопроект се дава възможност за разсрочено плащане на неиздължени здравноосигурителни вноски предвид обстоятелството, че голям брой от длъжниците на НЗОК не могат да внесат цялата сума наведнъж и това води до прекъсване на здравноосигурителните им права. Законопроектът предлага справедлив подход към всички участници в процеса на здравното осигуряване.
Разсрочването ще се извършва по искане на лицата, като териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще определят сумата, която трябва да внесе лицето до крайния срок на разсрочването. В тази връзка се определя месечна лихва от 1% върху задължението, за да може предварително да бъде изчислен общия размер на разсрочваната сума. Предвидени са и санкции при неизпълнение на задълженията на лицата.
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