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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
 ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


(Отразена деноминацията от 05.07.1999 г., Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., в сила от 01.01.2007 г.)


§ 1. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Ал. 3 се променя така:
„(3) В случай че до края на календарната година не се подпише и влезе в сила нов рамков договор, от 1 януари следващата година до подписването и влизането в сила на нов, остава в действие старият рамков договор, като цените на медицинските дейности се индексират с коефициент, равен на средногодишната инфлация, официално обявена от Националния статистически институт.”
2. Ал. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 22, ал. 2 и ал. 3 се отменят.



Преходна разпоредба

§ 3. Индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ, сключени на базата на Национален рамков договор – 2006, от 1 януари 2007 година се продължават до подписване на Нов национален рамков договор, като цените се индексират по смисъла на § 1. При същите условия Националната здравноосигурителна каса сключва договори и с новорегистрирани лечебни заведения.


НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:

                                                         /Атанас Щерев/




МОТИВИ

към Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване

Съгласно Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ дейността по задължителното здравно осигуряване се осъществява на базата на Национален рамков договор /НРД/. В чл. 59 се уреждат индивидуалните договори между РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ /ИМП/ в съответствие с НРД. Съгласно ал. 3   договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма за срока на действие на НРД и са в сила до приемането на нов или при промяна на действащия НРД.
В чл. 55, ал. 3 се уреждаше какво става, в случай че до 1 януари следващата година не се постигне съгласие за нов НРД, както и ако не бъде приет бюджета на НЗОК в този срок - продължаваше да действа последния НРД, като цените на медицинските дейности се индексираха с инфлационния индекс за предходната година. Този текст бе няколкократно прилаган през 2002 и 2003 г., когато новият НРД влезе в сила от 1 април, и през 2004 г., когато изобщо не бе подписан нов договор и действаше през цялата година НРД-2003, без да се създава напрежение и проблеми. Текстът на ал. 3 обаче бе отменен с бр.102 на „Държавен вестник” от 20 декември 2005 г. и вече не съществува. 
Със Закона за Бюджета на НЗОК за 2007 г. /обн. ДВ. бр.105 от 22 декември 2006 г./ с § 11 се промени ЗЗО в чл. 55, като се създадоха нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:
"(3) В случай че не се постигне съгласие при договарянето на Националния рамков договор до 22 декември на текущата година, от 1 януари следващата година действат:
1. предходният рамков договор по ал. 2, точки 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11;
2. определените от управителния съвет на НЗОК условия, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по ал. 2, т. 2 и 4.
(4) Цените и обемите за заплащане на помощта в случаите по ал. 3 се определят съгласно бюджета на НЗОК за съответната година."
Текстовете са предложени от самата НЗОК в проектозакона за бюджета и.
Съгласно § 15 от Закона за Бюджета на НЗОК за 2007 г. обаче, същият влиза в сила от 1 януари 2007 г. Това касае и промяната в чл. 55 на ЗЗО, съгласно, който ”22 декември на текущата година” касае същата дата, но на 2007 г., т.е., този член би се задействал чак на 22 декември 2007 г., ако до тази дата не се подпише договор за НРД-2008.
Тъй като до 22.12.2007 г. и до момента НРД-2007 не е сключен, В ЗЗО няма друг текст, който да дава основание НРД да продължи да действа и от 1 януари следващата година. По същата логика индивидуалните договори на ИМП също са в сила до тази дата.
При това положение пред нас, ИМП, пациентите и гражданите стоят следните въпроси:
 1. По какъв начин при действащата нормативна база ИМП ще продължат да извършват дейността си, заплащана от НЗОК, считано от 1 януари 2007 г., на базата на какво правно основание и кога същата ще им бъде заплатена от НЗОК?
2. Има ли в случая изобщо действащ НРД и индивидуални договори на ИМП както и основания на НЗОК да заплаща извършените медицински услуги? Въпросът е важен предвид на това, ще получават ли гражданите основния пакет медицински дейности като изцяло и частично заплатени от НЗОК, както и ще получат ли лечебните заведения заплащане на тези дейности от НЗОК, тъй като от 1януари 2007 г., същите извършват дейността си в нормален график и обем.
3. Ако има действащ НРД и това очевидно не може да бъде друг договор освен НРД-2006, необходими ли са анекси към индивидуалните договори с ИМП, за да продължат дейността и тя да им бъде заплатена от НЗОК и по какви цени?
Предложеният законопроект решава въпроса с плащанията на изпълнителите на медицинска помощ след 1 януари 2007 г., както и отваря вратата за нови преговори за нов, по-добър НРД, който може да влезе в сила от 1 март или 1 април. Многобройни са критиките към действащия в момента НРД и от страна на лекари, и от страна на пациенти.
Считам, че предложеният текст е по-добър и в перспектива с оглед какво се случва ако не се сключи НРД, с оглед на това, че е неутрален и еднакво неизгоден и за двете страна. Което би ги стимулирало реално да преговарят и с взаимни компромиси да достигнат до подписването на рамков договор.
Сегашният вариант на чл. 55, ал. 3 и 4, приет в края на миналата година под натиска на УС на НЗОК, предразполага касата да не е заинтересована от реални преговори, тъй като ако не се сключи договор, едностранно налага всички важни параметри, което е недопустимо при съществуващото и монополно положение в сферата на задължителното осигуряване. Още в хода на дебатите се предупреждаваше, че приемането му в този вид под натиска на заинтересована институция ще създаде проблеми, които вече са факт.
В тази връзка е и отмяната на ал. 2 и 3 на чл. 22, създадени в края на 2005 г., които пречат на договорния процес, не отговарят на неговата последователност /цени и обеми на медицинските услуги могат да се договарят при ясен проектобюджет, а не преди него/ и прехвърлят отговорността за договарянето от НЗОК и съсловните организации в Народното събрание.



НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:

                                                                   /Атанас Щерев/






