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НСОПЛБ 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ 
 
ДО  
ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА 
СЛУЖБА  
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ 
 
ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА  
Р БЪЛГАРИЯ 
 
ДО  
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
В НС НА Р БЪЛГАРИЯ 
 
ДО  
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ПП  
В НС НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

СТАНОВИЩЕ  

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОПЛБ  

ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ (ЧАСТТА ЧЛ.37) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с предлаганите промени в чл.37, ал.1 от Закона за здравното 

осигуряване заявяваме следното: 

1. Припомняме, че таксата за ползване на медицински услуги има две функции: 

- ограничава свръхпотреблението на медицински услуги, което насочва към 

целесъобразност при ползването им; 

- частично дофинансиране на лечебните заведения. 

2. Предлаганите от правителството промени в чл. 37 ал. 1 от ЗЗО не отговарят на 

изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), тъй като 

в мотивите към предложението за промяна не са спазени принципите и липсват 

мотивите, определени в цитирания закон. 
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„Глава трета. 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ОТМ., НОВА - ДВ, БР. 46 

ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

     

Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) 

Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на 

принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. 

(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане 

от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на 

интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, 

съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-

малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. 

 

Чл. 28. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Проектът 

на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се 

внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. 

(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.“ 

 

3. В предложенията за промени не са посочени причините и целите, както и  

„очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива“ за  лечебните заведения като юридически субекти и гражданите като 

пациенти. 

4. Чрез тази промяна императивно се отнема част от финансирането на лечебните 

заведения, без да се посочи, как ще се компенсира това в условията на 

ограничения бюджет, който за общопрактикуващите лекари е около 6 % от 

бюджета на НЗОК. 

5. Не са спазени изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове по 

отношение на нормативно определеното задължение на вносителя на 

законопроекта да публикува на интернет страницата си текста на законопроекта 

и мотивите към него, с което се нарушават конституционното право на 

информация на заинтересованите субекти  и правото им да дадат предложения 

и становища по проекта. 
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6. Предлаганата промяна отменя работещ и обективен механизъм за определяне 

размера на потребителската такса ( % от МРЗ), като го заменя с еднолично, 

неподлежащо на обсъждане решение на правителството. Така се налага 

административна свръхрегулация върху стопанската дейност на лечебните 

заведения от страна на държавните органи.  

 

Настояваме: 

1. Да се запази сега действащият механизъм за определяне размера на 

потребителската такса. 

2. Да се посочат ясно мотивите за промяната (чл. 28 от ЗНА) при спазване на 

принципите в чл. 26 от ЗНА.  

3. Да се посочат критериите и готова методика, по която ще се определя 

потребителската такса, в случай че Парламентът подкрепи предлаганата 

промяна в чл. 37 от ЗЗО.  

4. Към предложението за промяна на чл. 37 от ЗЗО да се добави, че 

потребителската такса за освободените от нея лица, ще се заплаща на 

лечебните заведения от републиканския бюджет по установен ред.  

 

 

 

 

 

 

За УС на НСОПЛБ: 

д-р Любомир Киров, дм 

21 май 2012 г., София                 Председател на НСОПЛБ 

 

 


