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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

çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå
(Îáí., ÄÂ, áð. 70 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 93 è 153 îò 1998 ã., áð. 62, 65, 67, 69, 110 è 113 îò 1999 ã., áð. 64 îò 2000 ã., áð. 41 îò 2001 ã., áð. 1, 54, 74, 107, 112, 119 è 120 îò 2002 ã., áð. 8, 50, 107 è 114 îò 2003 ã. è áð. 28, 38, 49, 70 è 85 îò 2004 ã.)



§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
“(2) Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление, районни здравноосигурителни каси и поделения на районните здравноосигурителни каси. Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със заповед на директора на НЗОК.”
§ 2. В чл. 40, ал. 2 т. 4 се изменя така: 
„4. гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, както и настанените в специализирани институции за социални услуги;”.
§ 3. Създава се чл. 40а:
“×ë. 40à. (1) Áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè, çàäúëæåíè äà îñèãóðÿâàò ñåáå ñè, êîèòî æèâåÿò èçâúí Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïîâå÷å îò 183 äíè ïðåç åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà, ìîãàò äà íå çàïëàùàò çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè çà ñúîòâåòíàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà, àêî ïðåäâàðèòåëíî ñà ïîäàëè çàÿâëåíèå çà òîâà äî Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò. Îáðàçåöúò íà çàÿâëåíèåòî ñå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáàòà ïî § 19, àë. 2 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 
6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40. 
(3) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë. 2 çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ïðàâà íà ëèöàòà ïî àë. 1 ñëåä çàâðúùàíåòî èì â ñòðàíàòà ìîãàò äà ñå âúçñòàíîâÿâàò ñëåä åäíîêðàòíî çàïëàùàíå íà ñóìà â ðàçìåð íà 
12 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè, îïðåäåëåíè ïî ðåäà íà ÷ë. 29, àë. 3 âúðõó ìèíèìàëíèÿ ìåñå÷åí ðàçìåð íà îñèãóðèòåëíèÿ äîõîä çà ñàìîîñèãóðÿâàùèòå ñå ëèöà, îïðåäåëåí ñúñ Çàêîíà çà áþäæåòà íà äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå êúì ìîìåíòà íà âíàñÿíåòî íà âíîñêèòå. 
(4) Ñóìèòå ïî àë. 3 ñå âíàñÿò ïî ðåäà íà ÷ë. 41.
(5) Äî âúçñòàíîâÿâàíå íà îñèãóðèòåëíèòå ïðàâà ëèöàòà ïî 
àë. 1 çàïëàùàò ñòîéíîñòòà íà îêàçàíàòà èì â ñòðàíàòà ìåäèöèíñêà ïîìîù íà èçïúëíèòåëèòå."
§ 4. ×ëåí 109 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 109. (1) Îñèãóðåíèòå ëèöà, çàäúëæåíè äà îñèãóðÿâàò ñåáå ñè è ÷ëåíîâåòå íà ñåìåéñòâîòî ñè, êîèòî íå ñà çàïëàòèëè ïîâå÷å îò 
3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè çà ïîñëåäíèòå 15 ìåñåöà, ïðåäõîæäàùè ìåñåöà íà îêàçâàíåòî íà ìåäèöèíñêà ïîìîù, çàïëàùàò ïîìîùòà íà èçïúëíèòåëèòå, êàòî ñóìèòå, çàïëàòåíè çà îêàçàíàòà ìåäèöèíñêà ïîìîù, íå ñå âúçñòàíîâÿâàò.
(2) Êîãàòî çàäúëæåíèåòî çà âíàñÿíå íà îñèãóðèòåëíèòå âíîñêè å íà ðàáîòîäàòåëÿ èëè íà äðóãî ëèöå, íåâíàñÿíåòî íà îñèãóðèòåëíè âíîñêè íå ëèøàâà îñèãóðåíîòî ëèöå îò îñèãóðèòåëíè ïðàâà. 
(3) Àëèíåÿ 1 íå ñå ïðèëàãà çà ëèöàòà ïî ÷ë. 40à."
§ 5. Â § 19à, àë. 9 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè èçðå÷åíèå âòîðî ñå îòìåíÿ.


Ïðåõîäíè è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè

§ 6. (1) Ëèöàòà, êîèòî äúëæàò ïîâå÷å îò 
3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè äî âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí, âúçñòàíîâÿâàò çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ñè ïðàâà, àêî çàïëàòÿò äî 
31 ÿíóàðè 2005 ã. åäíîêðàòíî ñóìà â ðàçìåð íà 3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè, îïðåäåëåíè ïî ðåäà íà ÷ë. 29, àë. 3 âúðõó ìèíèìàëíèÿ ìåñå÷åí ðàçìåð íà îñèãóðèòåëíèÿ äîõîä çà ñàìîîñèãóðÿâàùèòå ñå ëèöà, îïðåäåëåí ñúñ Çàêîíà çà áþäæåòà íà äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå êúì ìîìåíòà íà âíàñÿíåòî íà âíîñêèòå.
(2) Çàïëàùàíåòî íà ñóìàòà ïî àë. 1 íå ïîãàñÿâà çàäúëæåíèÿòà íà ëèöàòà çà çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè.
(3) Ñóìèòå ïî àë. 1 ñå âíàñÿò ïî ðåäà íà ÷ë. 41.
§ 7. (1) Çà ëèöàòà, êîèòî ïî ðåäà íà § 6 ñà âúçñòàíîâèëè çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ñè ïðàâà, ÷ë. 109, àë. 1 îò Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå ñå ïðèëàãà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã. 
(2) Îñèãóðåíèòå ëèöà ïî àë. 1, êîèòî íå çàïëàòÿò ïîâå÷å îò 
3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè çà ïåðèîäà 1 ôåâðóàðè 2005 ã. – 
1 ÿíóàðè 2006 ã., çàïëàùàò îêàçàíàòà èì ìåäèöèíñêà ïîìîù íà èçïúëíèòåëèòå.
§ 8. Ëèöàòà ïî ÷ë. 40, àë. 2, ò. 4, êîèòî äî âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí äúëæàò ïîâå÷å îò 3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè, âúçñòàíîâÿâàò çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ñè ïðàâà ñëåä 1 ÿíóàðè 2005 ã. ïðè âíàñÿíå íà ïúðâàòà âíîñêà çà ñìåòêà íà ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò.
§ 9. Áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè, çàäúëæåíè äà îñèãóðÿâàò ñåáå ñè, êîèòî äî âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ñà æèâåëè èçâúí Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïîâå÷å îò 183 äíè ïðåç íàé-ìàëêî åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà è íå ñà âíåñëè äúëæèìèòå çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè çà òîâà âðåìå, ìîãàò äà âúçñòàíîâÿò çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ñè ïðàâà ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 40à, áåç äà ïîäàâàò çàÿâëåíèå äî Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò.
§ 10. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò äåíÿ íà îáíàðîäâàíåòî ìó â "Äúðæàâåí âåñòíèê", ñ èçêëþ÷åíèå íà § 2, êîéòî âëèçà â ñèëà îò 
1 ÿíóàðè 2005 ã.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 2004 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.



ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)







Ì Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå




Основен принцип на българската здравноосигурителна система е задължителното участие при набирането на вноските. 
Съгласно действащата правна уредба лицата, които имат задължение да се самоосигуряват и не са внесли 3 вноски, губят здравноосигурителни права. Пряка последица от това е, че те следва да заплащат оказаната им медицинска помощ. Към момента здравноосигурителните права се възстановяват след заплащане на всички дължими осигурителни вноски. 
За облекчаване на този механизъм в края на 2003 г. с § 19а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се въведе възможността за разсрочено плащане на дължимите вноски за периода към 31 декември 2003 г. чрез подаване на заявления до 30 септември 2004 г. и заплащане на вноските до 
31 декември 2004 г. Към 30 септември 2004 г. са подадени 
110 000 молби за разсрочване плащането на дължимите вноски. По данни от Националния осигурителен институт до настоящия момент около 2 млн. задължително здравноосигурени лица са с нарушени права.
Òåçè ôàêòè íàëàãàò ïðåäïðèåìàíåòî íà çàêîíîäàòåëíè ìåðêè, êîèòî äà äàäàò âúçìîæíîñò çà äîñòúï äî ìåäèöèíñêà ïîìîù, çàïëàùàíà îò Íàöèîíàëíàòà çäðàâíîîñèãóðèòåëíà êàñà (ÍÇÎÊ), íà ïî-øèðîê êðúã ëèöà, ãîëÿìà ÷àñò îò êîèòî íå áèõà ìîãëè äà ïëàòÿò çà íåîáõîäèìàòà èì ìåäèöèíñêà ïîìîù. Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå öåëè äà ñå îñèãóðè ïî-îáëåê÷åí äîñòúï äî ìåäèöèíñêà ïîìîù, ãàðàíòèðàíà îò áþäæåòà íà ÍÇÎÊ. Ïðåäëàãà ñå äà ñå ïðåöèçèðà êðúãúò íà çàãóáèëèòå ïðàâàòà ñè çàäúëæèòåëíî çäðàâíîîñèãóðåíè ëèöà, à èìåííî – ñàìî ëèöà, êîèòî ïðåç ïîñëåäíèòå 15 ìåñåöà íå ñà ïëàòèëè ïîâå÷å îò 
3 âíîñêè, çàïëàùàò îêàçàíàòà èì ìåäèöèíñêà ïîìîù. Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà ëèöàòà, çà êîèòî íå ñà çàïëàùàíè çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè ïî âèíà íà ðàáîòîäàòåëÿ èì, íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíå èëè íà äðóãî çàäúëæåíî ëèöå, äà íå ãóáÿò çäðàâíîîñèãóðèòåëíè ïðàâà, ñúîòâåòíî è äà íå çàïëàùàò îêàçàíàòà èì ìåäèöèíñêà ïîìîù, äîêîëêîòî òàçè êàòåãîðèÿ ëèöà òúðïÿò ïîñëåäèöè îò âèíîâíîòî ïîâåäåíèå íà äðóãèãî. 
Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà âúçìîæíîñò ëèöà, êîèòî êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò äúëæàò ïîâå÷å îò 3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè, äà âúçñòàíîâÿò çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ñè ïðàâà, â ñëó÷àé ÷å çàïëàòÿò  äî 31 ÿíóàðè 2005 ã. åäíîêðàòíà ñóìà â ðàçìåð íà 
3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè, êàòî ïðàâàòà èì ñå âúçñòàíîâÿâàò äî 
1 ÿíóàðè 2006 ã. Â ñëó÷àé ÷å òàçè êàòåãîðèÿ ëèöà íå çàïëàòÿò â ïåðèîäà 1 ôåâðóàðè 2005 ã. – 1 ÿíóàðè 2006 ã. ïîâå÷å îò 
3 çäðàâíîîñèãóðèòåëíè âíîñêè, îòíîâî ãóáÿò ïðàâàòà ñè. Â ñúùîòî âðåìå ïðîåêòúò ïðåäâèæäà  çàïàçâàíå íà âúçíèêíàëèòå ïóáëè÷íè çàäúëæåíèÿ íà çäðàâíîîñèãóðåíèòå ëèöà ïî âíàñÿíå íà îñèãóðèòåëíè âíîñêè, êàêòî è âúçìîæíîñòòà çà äúðæàâàòà äà ïðèñòúïâà êúì ñúáèðàíåòî èì. Ïðîåêòúò íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà ÇÇÎ ñòèìóëèðà îñèãóðÿâàíåòî è íà ëèöà, êîèòî äî òîçè ìîìåíò íå ñà îáõâàíàòè íà ïðàêòèêà îò çäðàâíîîñèãóðèòåëíàòà ñèñòåìà. 
Основната цел на законопроекта да осигури по-облекчен достъп до медицинска помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК, се постига и чрез предвидения механизъм на прекъсване на задълженията по внасяне на здравноосигурителни вноски по отношение на българските граждани, продължително пребиваващи в чужбина. Проектът дава възможност след трайното им завръщане в страната тези лица да възстановят здравноосигурителните си права  чрез един от двата предложени способа в новия чл. 40а. Действащата правна уредба на практика не стимулира този кръг лица да възстановяват здравноосигурителните си права поради големия обем на възникналите задължения за тях. Необходимостта от подобно законодателно решение се налага и от обстоятелството, че българските граждани, дългосрочно пребиваващи в чужбина, се осигуряват и в държавата по местопребиваването им. 
С изменението на  чл. 40, ал. 2, т. 4 от ЗЗО се уточнява кръгът от граждани, за които дирекциите “Социално подпомагане” ще трябва да заплащат здравноосигурителните вноски в съответствие със Закона за социално подпомагане. Разширява се обхватът на лицата, за които  ще се заплащат тези вноски, като се включват и тези, които отговарят  на условията за целево енергийно подпомагане. При определяне на кръга на правоимащите лица се вземат предвид не само доходите им, но се прави и индивидуална преценка при отчитане на имотното състояние, семейното положение, възрастта, здравословното състояние и възможностите за трудова заетост.
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäâèæäà è ïðîìÿíà â ðåæèìà íà ñúçäàâàíå íà ïîäåëåíèÿ íà ðàéîííèòå çäðàâíîîñèãóðèòåëíè êàñè ïî îáùèíè, à èìåííî – ñúñ çàïîâåä íà äèðåêòîðà íà ÍÇÎÊ.



ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)


