

	
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

									Проект!



З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 
(Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 и бр. 153  от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119, и 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 28, 38 и 49 от 2004 г.)



§ 1. В член 45 ал. 5 след думата “цените” се добавя “и обемите”.


§ 2. В член 45 ал. 6 след думите “конкретните лекарства по ал. 1, т. 10,” се добавя “техните обеми и техните цени.”


§ 3. В член 45 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:

“НЗОК сключва договори с лицензираните от Министерство на здравеопазването търговци на едро за доставка на конкретните лекарства по ал. 6 до търговците на дребно”


	   София, 23.11.2004г.


					ВНОСИТЕЛИ: Борислав Китов, 
					Пламен Кенаров, Димитър Стефанов


М О Т И В И


	        Липса на законовата уредба за договаряне на обемите на лекарствените средства, за които НЗОК напълно или частично заплаща, между Националната здравноосигурителна каса, съвместно с Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, и притежателите на разрешение за употреба на лекарства или упълномощените техни представители на територията на Република България съгласно чл. 45 ал. 5 от Закона за здравното осигуряване не позволява екзактното договаряне на техните цени. Този нормативен пропуск е една от причините за хроничен преразход на финансовите средства, определени за напълно или частично платени лекарствени средства в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Смятаме, че така предложените промени ще дадат възможност за намаляване на разходите на Националната здравноосигурителна каса за лекарствените средства.


	   София, 23.11.2004г.


ВНОСИТЕЛИ: Борислав Китов, Пламен Кенаров, Димитър Стефанов






