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   ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

 

Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 

23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 

г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 

3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила 

от 1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 

1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001 г., изм. и доп., 

бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила 

от 1.12.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., 

бр. 107 от 15.11.2002 г., доп.,бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 

27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 

1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., доп., бр. 

50 от 30.05.2003 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 9.12.2003 г., доп., 

бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2004 

г., в сила от 6.04.2004 г., доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп.,бр. 49 от 

8.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., 

бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм., 

бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.02.2006 г., изм. и доп., бр. 45 от 

31.05.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 1.11.2005 г., изм. и доп., бр. 102 

от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 

1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 17 

от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., в 

сила от 1.01.2007 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и 

доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), изм., бр. 59 от 

21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 

3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006 г., бр. 105 

от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 11 от 2.02.2007 г.; Решение № 

3 от 13.03.2007 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 26 от 27.03.2007 г.; 

изм., бр.31 от 13.04.2007 г., в сила от 14.04.2008 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в 

сила от 1.01.2008 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 

от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 97 от 23.11.2007 

г., бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г., изм. и доп., бр. 113 от 

28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 37 от 8.04.2008 г., бр. 71 от 12.08.2008 

г., в сила от 12.08.2008 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., 

бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 

г., в сила от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г. 

 



 

 

  

 

 

 

В чл. 40, ал. 4 думите “половината от” се заличават. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 30. 09. 2009 г.                Вносител:  Ваньо Шарков и 

                                                                        Мартин Димитров 



 

 

Мотиви 

 

 

 
 Участието на държавата в здравното осигуряване трябва  да 

бъде изравнено с участието на гражданите. 

След като детското здравеопазване е приоритетно е 

необходимо децата до 18 години и останалите лица по чл. 40, ал.3 от 

ЗЗО,  да бъдат осигурявани за сметка на републиканския бюджет в 

размер на 8 % върху минималния осигурителен доход за само 

осигуряващите се лица. Съществуващото положение в момента, те 

да бъдат осигурявани върху половината от минималния 

осигурителен доход, поставя на практика държавата в 

превилегировано положение  спрямо гражданите, които 

добросъвестно си внасят здравно - осигурителните вноски. 

Този факт довежда и до по-малко средства в приходната част 

на бюджета на НЗОК.  

Промяната би гарантирала по-добро финансиране на 

българското здравеопазване. 

 

 

 

 

 

 
София, 30. 09. 2009 г.   Вносител:  Ваньо Шарков и  
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