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§1. 	Чл. 6, ал. 3 се изменя така:
 “(3) Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет;
2. управителят и подуправителят.”

§ 2. Чл. 7 се изменя така:
“Чл.7(1). Надзорният съвет се състои от тринадесет члена представители на осигурените, осигурителите, държавата и пациентите, както следва:
1. двама представители на представителни организации на работниците и служителите, признати съгласно член 3 от КТ;
2. двама представители на представителните организации на работодателите, признати съгласно член 3 от КТ;
3. двама представители на общините;
4. шестима представители на държавата, определени от Министерския съвет.
5. един представител на представителните организации за защита правата на пациентите.
(2) Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите по алинея първа, точки първа и втора се определят с общо решение на ръководните им органи на национално равнище, а представителите на общините – от управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Представителите на държавата се определят с решение на Министерски съвет.
(4) Надзорният съвет има мандат за срок от четири години. 
(5) Поименният състав на надзорния съвет, както и промените в него се обнародват от председателя му в Държавен вестник. 
(6) Членовете на надзорния съвет избират от своя състав председател на ротационен принцип с мандат от една година.
(7) Надзорният съвет се свиква на заседания от председателя по искане на управителя или на една трета от членовете му.
(8) Заседанията на надзорния съвет са редовни, ако на тях са присъствали най-малко половината от членовете му. Решенията се вземат, ако за тях гласуват повече от половината от общия брой на членовете на надзорния съвет.
(9) Управителят на НЗОК участва в заседанията на надзорния съвет със съвещателен глас.
(10) Предсрочното освобождаване на член на надзорния съвет става по негова молба, при смърт или при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-голям от една година.
(11) На мястото на предсрочно освободен член се избира нов по реда на чл. 7, ал. 2 и 3. Неговият мандат приключва с края на мандата на надзорния съвет.

§ 3. Чл. 8 се изменя така:
“Чл.8. Надзорният съвет:
1. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК ;
2. одобрява годишния отчет на НЗОК;
3. осъществява контрол върху изпълнението на бюджета и Националния рамков договор; 
4. по предложение на управителя приема, допълва и изменя правилника за устройството и дейността на НЗОК;
5. приема, допълва и изменя  правилника за дейността на надзорния съвет;
6. одобрява представения от управителя проект за нов Национален рамков договор или анекс към действащия и определя от състава си девет представители, които заедно с управителя да го подпишат;
7. по предложение на управителя взема решения за разходване средства от резерва на НЗОК за допълнителни здравноосигурителни плащания. 
8. по предложение на управителя взема решения за вътрешно преразпределяне между средствата за заплати и възнаграждения на персонала, социални осигуровки, издръжка и капиталови разходи или за прехвърлянето им за здравноосигурителни плащания в рамките на приетия годишен бюджет на НЗОК.
9. взема решения за договори за заем и тяхното обезпечаване.
10 определя възнаграждението на членовете си и на управителя на НЗОК.

§ 4. Чл. 9 се изменя така:
“Чл.9(1) Управителят и подуправителят на НЗОК се избира т от Народното събрание за срок от четири години.
(2) Управител и подуправител на НЗОК могат да бъдат лица с образователно-квалификационна степен магистър и най-малко едно годишен професионален опит в областта на осигурителното, банковото или застрахователното дело.
(3) Управителят организира и ръководи дейността, действа от името на НЗОК и я представлява пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина .
(4) При отсъствие на управителя неговите функции се изпълняват от подуправителя. Подуправителят може да изпълнява функции, които са му възложени от управителя. Подуправителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.
(5) Управителят и подуправителят могат да бъдат освободени и преди изтичане на срока, за който е избран с решение на Народното събрание, 
1. ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
2. при доказано грубо и системно нарушаване на закона и Националния рамков договор;
3. ако са възпрепятствани да изпълняват функциите си за срок по-голям от шест месеца;
4. при подаване на оставка пред Народното събрание.
(6) В случаите по ал. 5 и при смърт на управителя и подуправителя, Народното събрание със същото решение избира нов управител с мандат до края на мандата на освободения.
(7) Управителят: 
1. осъществява оперативното ръководство на НЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК, годишния бюджет и Националния рамков договор;
2. сключва сделки и извършва плащания като първостепенен разпоредител на бюджета на НЗОК;
3. представлява НЗОК в страната и чужбина;
4. подготвя и внася в надзорния съвет за одобряване проект на закон за годишния бюджет на НЗОК и внася одобрения проект в Министерски съвет;
5. подготвя и внася в надзорния съвет за одобряване годишния отчет на НЗОК и внася одобрения отчет в Народното събрание;
6. внася в надзорния съвет за одобряване предложения за приемане, допълнение и изменение на правилника за устройството и дейността на НЗОК;
7. утвърждава правилник за устройството и дейността на РЗОК, както и изменения и допълнения в него;
8. ръководи от страна на НЗОК преговорите за подготовка на нов Национален рамков договор.
9. представя на надзорния съвет за одобряване подготвения проект за Национален рамков договор или анекс към действащия.
10. подписва новия Националния рамков договор или анекс към действащия заедно с определените от надзорния съвет девет негови представители;
11. Обнародва Националния рамков договор и анекси към него в “Държавен вестник”;
12. предлага на надзорния съвет решения за разходване средства от резерва на НЗОК за допълнителни здравноосигурителни плащания
13. предлага на надзорния съвет решения за вътрешно преразпределяне между средствата за заплати и възнаграждения на персонала, социални осигуровки, издръжка и капиталови разходи или за прехвърлянето им за здравноосигурителни плащания в рамките на приетия годишен бюджет на НЗОК.
14. предлага на надзорния съвет решения за договори за заем и тяхното обезпечаване.
15. определя структурата на централното управление и районните здравноосигурителни каси, функционалните характеристики на структурните звена и числеността на персонала в тях в рамките на приетия бюджет;
16. утвърждава длъжностните характеристики, сключва, изменя и прекратява договорите с директорите и заместник-директорите на РЗОК и работещите в централното управление на НЗОК;

§ 5. Чл. 10 се изменя така:
“Чл.10(1). В своята дейност управителят на НЗОК се подпомага от съвет на управителя на НЗОК, състоящ се от подуправителя и ръководителите на функционалните направления на НЗОК.
(2) Съветът на управителя предлага на управителя проекти на решения във връзка с правомощията му по чл. 9, ал. 6”

§ 6. Чл. 11 се изменя така:
“Чл.11. Не могат да бъдат членове на надзорния съвет, съвета на управителя, подуправител и управителя на НЗОК лица, които са: 
1. народни представители или министри;
2. изпълнители на медицинска помощ по този закон, членове на управителни органи на търговски дружества, кооперации и сдружения с идеална цел, осъществяващи медицинска помощ по договор с НЗОК;
3. членове на управителни или контролни органи на други организации, осъществяващи здравноосигурителна дейност;
4. директори на РЗОК, техни съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен включително;
5. били членове на управителен или контролен орган на търговско дружество или неограничено отговорни съдружници в дружества, прекратени до една година след напускането им поради несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
6. еднолични търговци, изпаднали в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
7. лишени от право да заемат материалноотговорни длъжности;
8. осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
9. не са български граждани;
10. са поставени под запрещение.”

§ 7. Членовете от 12 до 20 се отменят.

§ 8. Чл. 21 се изменя така:
“Чл.21. (1) Директорите на РЗОК трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 10.
(2) Служителите на НЗОК и РЗОК трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, т. 1, 2, 3, и 4.”

§ 9. В чл. 29, ал. 1 изразът “Управителният съвет на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в Министерски съвет проект” се изменя с “Управителя на НЗОК внася в Министерски съвет одобрения от надзорния съвет”

§ 10. Чл. 30 се изменя така:
“Чл. 30 (1) Одобреният от надзорния съвет годишен отчет на НЗОК се внася от управителя в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година..
(2) Решението на Народното събрание за приемане на годишния отчет на НЗОК се обнародва в “Държавен вестник.”

§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст на чл.33 става ал.1;

Създава се ал.2 със следното съдържание:
“(2) Българските граждани, които пребивават повече от 183 дни извън страната през една календарна година могат да не подлежат на задължително здравно осигуряване за срока, в който пребивават извън страната.”

§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
В ал.1, т.2 и 3 след думите “чл.33” се добавя “ал.1”.
Създава се нова т. 4:
“4. за лицата по чл. 33, ал. 2 - след внасянето на дължимите осигурителни вноски за период от 12 месеца след завръщането им в страната.”

§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1: 
а) в т. 1 след думите “търговски дружества” се добавя “лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване”;
б) точка 2 се изменя така:
“2. едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и годишно върху облагаемите доходи, съгласно данни от данъчната декларация.”;
в) в т. 7 думите “които не са в трудови правоотношения” се заменят с “които не получават възнаграждения за извършвана дейност”;
г) създава се т. 9:
“9. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите се осигуряват върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези лица не определят окончателен размер на годишния осигурителен доход за тази дейност.”
2. В ал. 4 думите “минималния размер” се заменят с “половината от минималния размер” и се създава изречение трето: “Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация.”.

§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 2 се добавят нови изречения трето, четвърто и пето:
“Наредбата се издава или изменя и допълва ежегодно в срок до 15 септември. Основният пакет се съгласува с НЗОК с оглед финансовата рамка на бюджета и технологиите на плащане на НЗОК. Основният пакет не може да включва дейности, които се финансират по закон от държавния бюджет, както и да определя нивото на заплащане от НЗОК на дейностите, включени в пакета.”
2.	В ал. 3 се добавят изречения трето, четвърто и пето: 
“Наредбата се издава или изменя и допълва eжегодно в срок до 15 септември. Списъкът на заболяванията се съгласува с НЗОК с оглед финансовата рамка на бюджета и технологиите на плащане на НЗОК. Списъкът не може да включва заболявания, които се финансират по закон от държавния бюджет, както и да определя нивото на заплащане от НЗОК на заболяванията, включени в него.”
3. Създава се нова ал. 5:
“(5) Националната здравноосигурителна каса договаря с Българския лекарски съюз лекарствата по международно непатентно наименованиено, включени в позитивния лекарствен списък по чл. 10, ал. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, за които НЗОК напълно или частично заплаща, съгласно утвърдените от Комисията по прозрачност наредби по чл. 85 б, ал. 4, т. 3 и 4 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.” 
4. Ал.5 става ал.6.
5. Създава се нова ал.7 със следното съдържание:
 “(7) Националната здравноосигурителна каса определя критериите, условията и реда за сключване на договори с аптеки за отпускането на лекарства по ал.1 т.10”

§ 15. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се променя така:
"(2) НЗОК обявява формат за обмен на данни, обслужващ софтуера за предаване на изискваните отчети от изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(З) Изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ предават на НЗОК отчетните данни във формата по ал. 2 на електронен или магнитен носител. Верността на съдържанието на данните се удостоверят чрез представяне на декларация или чрез електронен подпис. Документите, които се представят на хартиен носител, се регламентират в НРД."

§ 16. В чл. 67 след думата "осигуряване" се поставя точка, като текста "а за изпълнителите - 10 години след изтичане на последния им договор с НЗОК" отпада. Създава се ново изречение със следното съдържание: "Данните на хартиен носител за дейността на изпълнителите на медицинска помощ по договора им за съответната година се съхраняват 5 години след датата на изтичане на този договор."

§ 17. В чл.68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т.б след думата "финансов" се добавя "и медицински";
2. В ал. 3 изразът “личен професионален код” се заменя с “уникален идентификационен номер”.

§ 18 В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"Чл.72 (2) Непосредственият контрол се осъществява от длъжностни лица в системата на НЗОК - финансови инспектори, лекари-контрольори и стоматолози-контрольори,"
2. Създават се нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
"(З) Контролните органи осъществяват дейността си чрез:
1. внезапни проверки;
2. планови проверки;
3. проверки по подадени сигнали и жалби;
4. постоянен контрол в лечебните заведения за оказване на болнична помощ по изпълнение на договорите им с НЗОК, от делегирани от НЗОК или РЗОК финансови инспектори, лекари-контрольори и стоматолози-контрольори.
(4) Проверките по ал. 3 се извършват след издаване на заповед от директора на НЗОК или РЗОК.

§ 19. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В изречение първо на ал. 3 след думата "факти" се добавя израза "и прави предложение за налагане на определен вид и размер санкция, съобразно установените за това нарушение видове и размери санкции, предвидени в НРД и договора между РЗОК и изпълнителя на медицинска помощ."
3. В ал. 4 след думата "лекаря-контрольор" се поставя запетая и се добавя израза "съответно стоматолога-контрольор."

§ 20. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "лекаря-контрольор" се поставя запетая и се добавя "съответно стоматолога-контрольор", и думата "7-дневен" се заменя с "3-дневен";
2. В ал. 3 думата "едномесечен" се заменя с "двуседмичен".

§ 21. В чл.76 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В случай, че арбитражната комисия потвърди констатациите на лекаря-контрольор, съответно стоматолога-контрольор, директорът на РЗОК с мотивирана писмена заповед определя вида и размера на санкциите за констатираните нарушения, предвидени в НРД и договора между РЗОК и изпълнителя на медицинска помощ."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Заповедта по ал.1 на директора на РЗОК, с която се определят и налагат санкциите, подлежи на съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство."

§ 22. Създава се нов член 76 а:
"(1) При установяване от контролните органи на отчитане на медицинска или стоматологична помощ, която не е извършена, дейността в изпълнение на договора с НЗОК на съответния лекар или стоматолог, извършил нарушението, респективно договора с НЗОК на лечебните заведения - индивидуални практики, се прекратява. За лечебните заведения, оказващи болнична помощ, договора се прекратява по отношение на съответната клинична пътека."
(2) При констатиране на три нарушения, за които са наложени и влезли в сила санкции по ал. 1, договора с лечебното заведение се прекратява.
(3) Директорът на РЗОК не сключва договори с лечебните заведения, санкционирани по ал. 1 и ал.,2 и за срока на действие на Националния рамков договор, следващ този, през действието на който е прекратен договора"

§ 23. Член 79 се изменя така:
"Чл.79. Експертизата по чл.78 се извършва при условия и по ред, предвидени в правилник, приет от Събранието на представителите на НЗОК."

§ 24. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изразът “повече от три дължими вноски” се заменя с “повече от шест дължими вноски за период от пет календарни години”;


Преходни и заключителни разпоредби

§ 25. Чл. 66, ал. 3 влиза в сила както следва:
1. За изпълнителите на медико-диагностични дейности и аптеки - от 1 януари 2004 г.
2. За изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ - от 1 юли 2004 г.
3. За изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ, стоматологична помощ и болнична помощ - от 1 март 2005 г.


§ 26. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Обн., ДВ, бр. 36 от 18.04.1995 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 4.07.1996 г. - бр. 61 от 19.07.1996 г.; изм., бр. 38 от 3.04.1998 г., изм. и доп., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 27.04.2000 г. - бр. 37 от 5.05.2000 г.; изм., бр. 59 от 21.07.2000 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 20.09.2000 г. - бр. 78 от 26.09.2000 г.; изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001 г., доп., бр. 107 от 15.11.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 29.12.2002 г., попр., бр. 2 от 7.01.2003 г., изм. и доп., бр. 56 от 20.06.2003 г., бр. 71 от 12.08.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 23.12.2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10 се създават нови ал. ал. 3 и 4 със следното съдържание:
“(3) Позитивният лекарствен списък се изработва от Комисия по позитивния лекарствен списък, чийто състав се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. В нея задължително се включват представители на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България и съсловната организация на фармацевтите.

(4) Позитивният лекарствен списък задължително включва регистрираните в страната лекарства с режим на предписване “с лекарско предписание”:
1. за лечение на заболявания, за чието лечение НЗОК заплаща напълно или частично, съгласно наредбата по чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване;
2. за лечение на заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение;
3. за болнично лечение на заболявания, включени в основния пакет дейности в болничната помощ съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;
4. за лечение на други заболявания по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, които не са включени в основния пакет дейности и се финансират от бюджета“;

2. В чл. 85 б се прави следното допълнение:
В ал. 4 се създава нови т. 3 и 4 със следното съдържание:
“т. 3. утвърждава критериите за договаряне на лекарствата и методиката за определяне на нивото на заплащането им по чл. 45, ал. 4 на Закона за здравното осигуряване;
т. 4. утвърждава националните стандарти по фармакоикономика по чл. 85в, ал. 3 на този закон и ги внася в Министерски съвет, който ги приема с наредба.

3. Създава се чл. 85 в със следното съдържание:
	“Чл. 85 в (1) Министерският съвет създава временна комисия за изготвяне на национални стандарти по фармакоикономика.
	(2) Съставът на комисията по ал.1 се определя от Министерския съвет. В нея задължително се включват експерти, предложени от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България и съсловната организация на фармацевтите.
	(3) Фармакоикономическите показатели се прилагат след изтичане на една година от обнародването на наредбата по ал. 3.”

4. В Допълнителни разпоредби в т. 47 думите “и фармако-икономически показатели”отпадат.


§ 27. В Закона за обществените поръчки (обнародван, ДВ, бр. 56 от 22 юни 1999 г. (*), изм., бр. 92 от 10 ноември 2000 г., в сила от1 януари 2001 г., бр. 97 от 28 ноември 2000 г.,в сила от 1 януари 2002 г., бр. 43 от 26 април 2002 г., бр. 45 от 30 април 2002 г., бр. 109 от16 декември 2003 г.), в чл. 6 се създава нова т. 4:
“4. на НЗОК за лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната.”






М О Т И В И 
към 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

В проектозакона се предложени промени в управлението на Националната здравноосигурителна каса. Подобно на други финансови институции с национално значение, каквито са Българската народна банка, Националния осигурителен институт, Сметната палата, е предвидено изборът на управител и подуправител на НЗОК да сатава от Народното събрание. Това ще осигури обективност на избора на управителният орган на институцията, но и ще гарантира провеждане на политиката в сферата на здравеопазването и споделяне на политическата отговорност по отношение функциите на НЗОК по здравното осигуряване на българските граждани като форма на социална защита. Такъв избор е най-правилния и предвид факта, че народните представители представляват всички здравноосигурени лица и имат ангажимента да защитават техните права на такива. 

В управлението на НЗОК се въвежда едностепенна форма на обществен и държавен контрол в лицето на надзорния съвет. Членовете на надзрония съвет се излъчват от представителните организации на работодателите, на работниците и служителите, на пациентите и представители на държавата, които се определят от Министерски съвет. 

По отношение разпределението на функциите и отговорностите между надзорния съвет и управителя на НЗОК, надзорния съвет утвърждава основните насоки на дейността на институцията и осъществява контрол върху дейността на оперативното ръководство - съвета на управителя, управителя и подуправителя. Практическото осъществяване на оперативното ръководство е вменено на управителя на НЗОК. Неговите правомощия по отношение на взимането на оперативни решения са много по-разширени в сравнение с тези на директора на НЗОК в действащия Закон за здравното осигуряване. Тази промяна има за цел да се осигури по-голяма флексибилност в оперативното ръководство, предвид динамиката в промяната на обстоятелствата, при които работи институцията и необходимостта от взимането на своевременни решения. Гаранция за правилността на взетите решения се постига със съсредоточаване на отговорността за дейността на НЗОК изключително върху оперативното ръководство и същевременно текущ контрол от страна на надзорния съвет. С тези промени се цели да се постигне баланс в разпределението на правомощията и отговорностите и да се преодолеят проблеми в досегашното управление на НЗОК, резултат от размиването на отговорността между различните нива на нейното управление.

	След задълбочен анализ на здравноосигуряващите се лица и изпълнението на техните задължения на здравноосигуряващи се по Закона за здравното осигуряване, се установи че голям брой български граждани имат прекъсване на внасянето на здравноосигурителни вноски за период по-голям от 3 месеца и съгласно действащия закон те би трябвало да загубят здравноосигурителните си права от 2005г., ако не възстановят дължимите суми за целия осигурителен период. Предложените промени са в отговор на поетия ангажимент от членовете на Комисията по здравеопазване в Народното събрание да се преразгледа и оптимизира диференцирането на българските граждани по групи здравноосигуряващи се в чл. 40 на Закона за здравното осигуряване. Целта на тези промени не е да се освободят групи български граждани от здравноосигурителните им задължения, а да се създадат практически предпоставки по-голям брой лица да могат да изпълнят законовите си задължения и да участват в системата на здравното осигуряване, както и да се повиши събираемостта на здравноосигурителните вноски. В резултат на предприетите съвместни мероприятия от страна на НЗОК и НОИ по идентифициране на нередовните платци към НОИ по отношение на здравноосигурителните им вноски се установи, че тази група е изключително хетерогенна и наред с недобросъвестните платци има няколко групи граждани, които нямат практическата възможност да заплатят здравноосигурителните си вноски в размера, предвиден в Закона за здравното осигуряване. Това са самоосигуряващи се лица по ал. 4 на чл. 40, които не се осигуряват на друго основание и не попадат в рамките на социалното подпомагане, но имат много ниски доходи на член от семейството, земеделските производители и тютюнопроизводителите, които реализират много ниски печалби и др. Предлагат се текстове, които предвиждат диференциран подход към тези групи лица по отношение на здравното им осигуряване и съгласно които, без да бъдат освобождавани от отговорността си за участие в системата, се създават законови условия те да останат в нея. Предвижда се и правова възможност за българските граждани, живеещи за по-дълъг период извън пределите на страната (над 183 дни), да имат възможност да преустановяват по собствено желание здравноосигурителните си зъдължения, респ. права, както и възмжоност да ги възстановяват при определени условия. Предвидени са и текстове, които не са толкова рестриктивни и съгласно които преустановяването на здравноосигурителните права на редовните платци към НОИ, които по обективни причини имат прекъсвания във внасянето на здравноосигурителните си вноски за кратък период (6 месеца за период от 5 календарни години), да запазват здравноосигурителните си права. Всички тези промени имат за цел облекчаване на социално слабите лица по отношение на здравноосигурителните им задължения, както и повишаване събираемостта на здзравноосигурителните вноски.

Предложени са текстове, които детайлизират дейностите по преговорите по НРД между съсловните организации и НЗОК и неговото изпълнение от изпълнителите на медицинска помощ. 

Разписани са текстове в Закона за здравното осигуряване и съгласувани такива в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, които без да предлагат съществени изменения в принципите по изготвянето на позитивния и реимбурсния лекарствени списъци, имат за цел да детайлизират стъпките и органите в процедурите по изготвянето на тези списъци. Разписването на тези важни етапи от провеждането на лекарствената политика в подзаконови нормативни актове крие опасността от взимане на някои субективни и не дотам правилни решения.

Относно отчетната информация, която трябва да подават изпълнителите на медицинска помощ /ИМП/ към НЗОК, са предложени текстове, съгласно които определянето на формата на данните, които трябва да се подават от ИМП към НЗОК е достатъчно условие за унифициране на интерфейса и входа на информационната система на касата. Предоставянето на унифициран софтуер на изпълнителите на медицинска помощ от страна на НЗОК означава тя да се ангажира и с неговата поддръжка, което е свързано с допълнителни оперативни разходи за нещо, което не касае пряко дейността на институцията. Това може да бъде и пречка за развитие на реалната конкуренция на пазара на софтуерни продукти.

Направени са предложения, които касаят извършваната от НЗОК контролна дейност по изпълнението на договорите, сключени с НЗОК, за оказване на медицинска и стоматологична помощ. Същите имат за цел повишаване ефективността на контролната дейност и по-ясна регламентация на дейността на контролните органи, процедурите по констатиране на нарушенията, оспорването на констатациите и прилагане на санкции. Предложените текстове единствено конкретизират и детайлизират функциите на контролните органи на НЗОК и в никакъв случай не завишават тези функции в сравнение с действащия закон.

Предвижда се възможност непосредственият контрол да се осъществява от длъжностни лица в системата на НЗОК (Централното управление на НЗОК и РЗОК). В действащата разпоредба на чл.72, ал,2 от 330 непосредственият контрол се осъществява само от длъжностни лица на РЗОК, което на практика не позволява на длъжностни лица от ЦУ да извършват проверки и налагат санкции при неизпълнение на договорите. По този начин се затруднява контрола и се занижава неговата ефективност. С предложеното изменение считаме, че управителя на НЗОК в по-голяма степен би могъл да осъществява цялостния контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване.

С предложението за изменение и допълнение на чл.73 подробно се регламентират видовете проверки и се създава възможност за постоянен контрол в лечебните заведения по изпълнение на договорите им с НЗОК за оказване на болнична помощ от делегирани от НЗОК или РЗОК финансови инспектори, лекари- контрольори и стоматолози-контрольори. По този начин в най-голяма степен би могло да се регулира качеството, спазването на правилата за добра медицинска практика и респективно правата на задължително здравноосигурените лица.

По отношение дейността на арбитражните комисии считаме, че установеният в чл.75. ал.З 330 едномесечен срок за произнасянето им е прекалено дълъг, което забавя процедурата по налагане на санкции. На това основание предлагаме едномесечния срок да се замени с двуседмичен.

В чл.76 от действащия Закон за здравното осигуряване не се установява органа, който прилага санкциите при установени нарушения и акта, с който ги налага. С оглед по-голяма яснота на процедурата по налагане на санкции, респ. тяхното обжалване, предлагаме измененията и допълненията в посочения член.

Предложението на чл.76а е продиктувано от установените от контролните органи на НЗОК голям брой случаи на отчетена и заплатена, но неизвършена дейност, което нанася финансови щети на бюджета на НЗОК. Това нарушение считаме, че е с особена тежест с оглед на законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата за здравнооссигурителни плащания, поради което предлагаме да се санкционира по горепосочения начин.

Създават се отлагателни срокове за въвеждане на задължителния електронен отчет за изпълнителите на отделните видове медицинска помощ.
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