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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

за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (ДВ, бр. 115 от 2004 г.)


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста и в "I. Приходи" числото "873 080 000" се заменя с "961 080 000";
б) в т. 1 числото "850 000 000" се заменя с "930 000 000";
в) в т. 3 числото "10 000 000" се заменя със "18 000 000".
2.  В ал. 2:
а) в текста числото "984 289 690" се заменя с "1 072 749 690";
б) във "II. Разходи" числото "982 889 690" се заменя с "1 070 889 690";
в) в т. 1 числото "892 889 690" се заменя с "972 889 690";
г) в т. 1.5 числото "863 600 000" се заменя със "943 600 000;
д) в т. 1.5.6 числото "295 100 000" се заменя с "375 100 000";
е) в т. 3 числото "85 000 000" се заменя с "93 000 000".
ж) в т. III числото “1 400 000 “се заменя с “1 860 000”.
3. В ал. 3 числото “111 209 690” се заменя със “111 669 690”.
§ 2. В § 7 от Заключителните разпоредби думите “но не повече от 50 на сто” се заличават.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3.  Законът влиза в сила от 1 декември 2005 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

/Георги Пирински/
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.



Изпълнението на приходите и разходването на средствата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) налагат актуализация на приетия от Народното събрание Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (ЗБНЗОК). 
В ЗБНЗОК за 2005 г. са заложени приходи в размер 873,08 млн. лв. От тях преобладаващ е делът на приходите от здравноосигурителни вноски – 850,0 млн. лв. Заложени са и приходи в размер 23,08 млн. лв. от други източници (приходи и доходи от собственост и глоби, санкции и наказателни лихви).
Към 31 декември 2005 г. се очаква изпълнението на приходите да възлезе на 961,08 млн. лв., което представлява 110,1 на сто спрямо заложените в ЗБНЗОК за 2005 г. средства, или с 
88,0 млн. лв. повече. Приходите от здравноосигурителни вноски се очаква да възлязат на 930,0 млн. лв. – 109,4 на сто спрямо заложените в закона.
Очакваното преизпълнение на приходната част на бюджета за 2005 г. в частта на приходите от здравноосигурителни вноски се дължи на нарасналата събираемост вследствие на: 
Ш	Спецификата и настъпилите изменения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Ш	Текущото актуализиране на регистрите и базата данни за задължително здравноосигурените лица и оптимизиране на процедурата по предоставяне на данните на общопрактикуващите лекари, както и информиране на пациентите за тяхната здравна осигуреност.
Ш	Предприемане на действия и механизми за уреждане разсрочено плащане на задълженията, произтичащи от действието и прилагането на ЗЗО за здравноосигурителни вноски на потребителите на медицинска помощ.
Ш	Преустановяване на плащанията съгласно ЗЗО за здравноосигурителни дейности на лица с прекъснати осигурителни права, която мярка доведе до двустранен ефект: нарастване на приходите от здравноосигурителни вноски за самоосигуряващи се лица (погасяване на задълженията с цел запазване на здравноосигурителни права); нарастване на приходите от вноски за работници и служители от работодатели (работодателите погасяват част от задълженията, дължими за работниците и служителите); идентифициране в системата на задължителното здравно осигуряване и разширяване обхвата на социално слаби лица.
Ш	Ежемесечно анализиране на данните от регистъра на НОИ въз основа на получаваната информация за размера на здравноосигурителните вноски за всички категории осигурени лица съгласно чл. 40 от ЗЗО.
Ш	Предприемане на действия за принудително събиране на задълженията по смисъла на ЗЗО към 100-те най-големите платци на здравноосигурителни вноски, което рефлектира в положителен аспект в отчитането на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК. 
Ангажирана институция със събирането на приходите от здравноосигурителни вноски съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 3, т. 3, буква “а” от Кодекса за социално осигуряване e Националният осигурителен институт (НОИ). Съгласно чл. 41 от ЗЗО здравноосигурителните вноски се внасят по набирателна сметка в териториалните поделения на НОИ. Съгласно § 8 от Заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за 2005 г. в съответствие с § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО изпълнението на бюджета в частта на събиране на здравноосигурителните вноски се възлага на НОИ.
Националната здравноосигурителна каса съвместно с НОИ периодично анализира изпълнението на приходите, на основата на което се изготвя прогнозата за очакваното изпълнение на събираемостта. Равнището й е съобразено с ритмичността на превежданите от НОИ вноски и от постъпващата от Министерството на финансите информация относно централизираното разплащане на здравноосигурителните вноски на бюджетните предприятия.
Изпълнението в частта на приходите по параграф “Приходи и доходи от собственост” се очаква да възлезе на 13,08 млн. лв. в резултат на лихвените равнища и депозираните от НЗОК финансови средства.
Изпълнението в частта на приходите по параграф “Глоби, санкции и наказателни лихви” се очаква да възлезе на 18,0 млн. лв. от заложените в ЗБНЗОК 10,0 млн. лв.
В ЗБНЗОК за 2005 г. е заложен общ размер на разходите 982,9 млн. лв., от които за административни плащания – 29,3 млн. лв., за капиталови разходи – 5,0 млн. лв., за здравноосигурителни плащания – 863,6 млн. лв., и за резерв за непредвидени и неотложни разходи – 85,0 млн. лв.
Общият размер на разходите на НЗОК към 31 декември 2005 г. се очаква да възлезе на 1 070,9 млн. лв., в т. ч.: за административна издръжка на институцията - 28,3 млн. лв.; за капиталови разходи - 4,0 млн. лв.; за здравноосигурителни плащания - 1 038,6 млн. лв.
Прогнозният размер на необходимите разходи за административна издръжка през 2005 г. е едва 2,6 на сто, а за капиталови разходи - едва 0,37 на сто, от общия размер на очакваните разходи на институцията.
Със ЗБНЗОК за 2005 г. е утвърден разход на средства за здравноосигурителни плащания за болнична помощ в размер 295,1 млн. лв. През 2004 г., когато преимуществено Министерството на здравеопазването финансира болничната помощ, НЗОК е изразходвала за болнична помощ 327,8 млн. лв.
Поради отчетен недостиг на средства за здравноосигурителни плащания в частта на болничната помощ се наложи актуализация на годишния план. С решения на Управителния съвет на НЗОК от 25 юли и от 29 август 2005 г. се завишиха средствата за болнична помощ съответно с 20 млн. лв. и с 65 млн. лв. за сметка на резерва за непредвидени и неотложни нужди чрез извършване на вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на Единната бюджетна класификация в бюджета на основание § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2005 г. и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 26, ал. 2 от ЗЗО. След завишението на средствата за болнична помощ годишният план по параграфа достигна 380,1 млн. лв.
През първите 8 месеца на 2005 г. средствата, изплатени по този параграф, възлизат на 311,6 млн. лв., а очакваното изпълнение за септември е в размер 41,7 млн. лв.. Очакваното изпълнение на разходите за болнична помощ към 30 септември 2005 г. е над 
352,3 млн. лв.
Недостигът в болничната медицинска помощ зависи от равнището на отчетените случаи по клинични пътеки. Наблюдава се тенденция на ежемесечно увеличаване броя на хоспитализациите по клинични пътеки. Средномесечният брой хоспитализации през 2004 г. възлиза на 61,6 хиляди, а през 2005 г. - на 68,7 хиляди, т.е. хоспитализациите са се увеличили с 11,6 на сто. Съществен принос за това увеличение е отпадането на териториалните ограничения при достъпа до болнична помощ считано от 1 януари 2004 г. Това на практика скъси листите на чакащите за планови хоспитализации, гарантирайки добра мобилност на ЗЗОЛ. 
Наблюдава се трайна тенденция на повишаване на средната цена на клинична пътека, т.е. изпреварващо увеличение на броя на случаите по скъпоструващите пътеки спрямо общото увеличение на боря на хоспитализациите.
Нарастването на броя на случаите и съответно на изплатените средства е функция и на нарасналия брой на клиничните пътеки от 
81 по НРД 2003 на 120 по НРД 2005, като 15 пътеки нямат аналог. Включени са по-голям брой диагнози (3 360 диагнози по НРД 2005 при 1 500 по НРД 2003).
При запазване на настоящите тенденции се очаква средномесечният разход за болнична помощ през октомври, ноември и декември да достигне 41,7 млн. лв. Очакваното изпълнение към 
31 декември 2005 г. възлиза на 478,4 млн. лв., като недостигът е в размер 88,0 млн. лв. Очертава се необходимост от корекция на разходната част на бюджета на НЗОК с 88,0 млн. лв. за разплащане на всички задължения към изпълнителите на болнична помощ към края на 2005 г.
Общият размер на средствата, с които се предлага увеличаване на приходната част на бюджета на НЗОК, е  88,0 млн. лв., както следва:
- 80,0 млн. лв. - в частта на приходите от здравноосигурителни вноски;
- 8 млн. лв. - в частта глоби, санкции и наказателни лихви.
Общият размер на средствата, с които се предлага да се увеличи разходната част на бюджета на НЗОК, е 88,0 млн. лв., както следва:
- 80,0 млн. лв. - в частта на здравноосигурителните плащания за болнична помощ;
- 8,0 млн. лв. - в частта резерв за непредвидени и неотложни нужди, за достигане на 10 на сто от приходите от здравноосигурителни вноски.
С промяната в приходната и разходната част не се променя дефицитът по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
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