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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 допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 44 от 2020 г.)


§ 1. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1.  Създава се ал. 3: 
„(3) При наличие на неусвоени средства по ал. 2 за здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.7, до 75 млн. лв. от тях могат да се използват за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и 2016 г.“.
2. Създава се ал. 4: 
„(4) Установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г. се извършва чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при условия и по ред, определени съвместно от надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на БЛС.“
3. Създава се ал. 5: 
„(5) За здравноосигурителни плащания по реда на ал. 3 може да се използва сметка за чужди средства на НЗОК до размера на неусвоените средства за здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК, преведени по тази сметка до 
31 декември 2020 г.“.

4. Създава се ал. 6: 
„(6) Преведените по реда на ал. 5 суми по сметката за чужди средства се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на НЗОК за 2020 г. и се предоставят по реда на ал. 4, като за съхраняването, разплащането и отчитането на тези средства се прилагат съответните изисквания на Закона за публичните финанси за сметките за чужди средства.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………. 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
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МОТИВИ

към проекта на Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.


В договорните отношения между НЗОК и изпълнителите на болнична помощ, видно от данните в Информационната система на НЗОК, са регистрирани случаи, които се явяват неразплатени дейности извън месечните стойности за минали периоди. Независимо от причините, поради които се е стигнало до тази фактическа обстановка, е необходимо към настоящия момент да се създаде правна възможност тези отношения да бъдат изяснени и приключени.
С проекта на допълнение на Закона за бюджета на НЗОК ще се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред.
Според данни във Информационната система на НЗОК и обобщени в национален мащаб:  
	стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности за  2015г. възлиза на 50 253 хил. лв., като стойността на неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК възлиза на 22 443 хил. лв.;

стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности за  2016г. възлиза на 28 627 хил. лв., като стойността на неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК възлиза на 15 476 хил. лв.;
	стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности за  2017г. възлиза на 50 182 хил. лв., като стойността на неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК възлиза на 48 922 хил. лв.;
стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности към 31 март 2018 г. възлиза на 6392 хил. лв., като за тази стойност няма данни за изплатени средства от НЗОК за главници по заведени дела.
За прилагането на предложеното със законопроекта не са необходими допълнителни финансови средства, тъй като решението на Надзорния съвет на НЗОК за заплащането ще се извършва в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания  за БМП за 2020 г.
Неразплатените средства по реда на параграф 1 от Преходните и заключителните разпоредби за отчетена и извършена дейност, в случай че проверките не са приключили, ще се преведат по сметка за чужди средства на НЗОК, за да послужат като източник за финансиране през 2020 г. или 2021 г.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.


Приложение: 
Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2020 г.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)

