Закон за здравното осигуряване
2 13 С05
(актуализационно приложение към 28 юли 2020 г.)
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 67 от
28.07.2020 г.) са приети изменения в ЗЗО:
1. В чл. 24 е създадена нова т. 9, а досегашната т. 9 става т. 10:
9. (нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) заплащане на лицата, получили
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за всяка
отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с ниво на
заплащане 100 на сто;

2. В чл. 45 в ал. 9 думите „12 и 15“ са заменени с „12, 15 и 20“, в
ал. 14 думите „чл. 30а, ал. 3“ са заменени с „чл. 30а, ал. 4“, в
ал. 18 думите „ал. 15“ са заменени с „ал. 17“ и е изменена ал. 24
(вж. с. 47—56):
(24) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., изм., бр. 67 от 2020 г.)
Националната здравноосигурителна каса заплаща на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за
всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с
ниво на заплащане 100 на сто по ред и в размер, определени в наредбата по ал. 9.

3. Изменен е чл. 52 (вж. с. 57):
Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., бр. 102 от 2018 г., бр. 67 от
2020 г.) (1) Изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор
с НЗОК за оказване на медицинска помощ, включена в пакета,
определен с наредбата по чл. 45, ал. 2, са длъжни да оказват на
задължително здравноосигурените лица, без да изискват и приемат
от тях плащане и/или доплащане, съответната медицинска помощ
при спазване на утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, правилата за добра медицинска
практика, фармако-терапевтичните ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и осигуряване защита правата на пациента.

(2) Неосигурените лица по този закон заплащат оказаната им
медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения, с
изключение на предоставяните им медицински и други услуги по
чл. 82 от Закона за здравето.
(3) В наредбата по чл. 4, ал. 3 се определят и условията и редът за
предоставяне на допълнителни услуги извън оказаната медицинска
помощ по ал. 1.

4. Изменена е ал. 1а на чл. 59 (вж. с. 63):
(1а) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2015 г., изм., бр. 102 от 2018 г., бр. 67 от 2020
г.) Договори по ал. 1 не могат да се сключват с нови лечебни заведения
за болнична помощ или за нови медицински дейности, осъществявани
от лечебни заведения за болнична помощ, ако в процедурата по чл. 37а
или 37б от Закона за лечебните заведения лечебното заведение е
предоставило информация, че няма да ползва средства на НЗОК като
източник на финансиране на дейността си или НЗОК е дала становище
за невъзможност за финансиране на съответните дейности. Забраната
не се прилага при нововъзникнали обстоятелства и установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявление за сключване
на договор по чл. 59а, ал. 1, установена въз основа на оценка на
потребностите съгласно Националната здравна карта. Преценката за
недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ се
извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

5. В чл. 59б е изменена ал. 7 и са създадени нови ал. 8 и 9:
(7) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., изм., бр. 67 от 2020 г.) Алинеи 4 и 5
не се прилагат за лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата по чл. 37а,
съответно по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, в която
НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности, както и за лечебни заведения за извънболнична
помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на
потребностите съгласно Националната здравна карта.
(8) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) За извършване на оценка на
потребностите от извънболнична помощ в случаите по ал. 7 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на
съответната регионална здравна инспекция. Директорът на регионалната здравна инспекция извършва оценката и изпраща на РЗОК
удостоверение относно наличието или липсата на потребност от
съответната медицинска помощ в 14-дневен срок от постъпване на
искането.
(9) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Разпоредбата на ал. 7 се прилага
доколкото със закона за бюджета на НЗОК за съответната година не
е установено друго.

6. В чл. 62 досегашният текст става ал. 1 и са създадени нови ал. 2
и 3 (вж. с. 68):
(2) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) За целите на сключването на договор
по ал. 1 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до
директора на съответната регионална здравна инспекция за извършване на преценка за недостатъчност. Преценката за недостатъчност се
извършва въз основа на потребностите от медицинска помощ съгласно
Националната здравна карта.
(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Директорът на регионалната здравна
инспекция извършва преценката по ал. 2 и изпраща по служебен ред на
РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на недостатъчност от съответните специалисти в 14-дневен срок от постъпване на
искането.

7. Изменен е чл. 79 (вж. с. 81):
Чл. 79. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Експертизата по чл. 78 се
извършва от комисии в централното управление на НЗОК и РЗОК по
ред, определен в правилника за устройството и дейността на НЗОК, в
срок до два месеца от постъпване на заявление, което налага извършване на експертизата.

8. В чл. 101 е създадена нова т. 6:
6. (нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) проверява спазването на правата на
пациентите и на задълженията на лечебните заведения по чл. 52.

9. В чл. 102 в ал. 5 след думите „ал. 1“ е добавено „лечебните
заведения“, а в ал. 6 след думите „ал. 1“ е добавено „и
лечебните заведения“ (вж. с. 91).
10. Създаден е нов чл. 105и:
Чл. 105и. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) (1) Който наруши право на
пациента или не изпълни задължение по чл. 52, се наказва с глоба в
размер от 2000 до 4000 лв., съответно му се налага имуществена
санкция в размер от 4000 до 8000 лв.
(2) При повторно и всяко следващо нарушение по ал. 1 глобата е в
размер на 4000 лв., съответно имуществената санкция е в размер на
8000 лв.
(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове на длъжностни
лица от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

11. В чл. 106, ал. 3 думите „и 105е“ са заменени със „105е и
105и“ (вж. с. 93).

12. В чл. 111 е изменена ал. 1 и са създадени нови ал. 3 и 4 (вж.
с. 96):
(1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Средствата, заплатени от НЗОК за
лечение при увреждане на собственото здраве или на здравето на
други лица при умишлено престъпление, както и при увреждане на
здравето на други лица, извършено в състояние на алкохолно
опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се
възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва
и разходите по възстановяването.
…
(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Административните органи и
органите на съдебната власт, пред които с влязъл в сила акт са
установени обстоятелства и лица по ал. 1, предоставят на НЗОК
информацията, необходима за действията по възстановяване на
сумите на НЗОК или РЗОК, в едномесечен срок.
(4) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2020 г.) Националната здравноосигурителна каса създава и поддържа регистър, в който се вписват
данните по ал. 3. Правилата за създаването, воденето, достъпа до
регистъра и съхраняването на данните се утвърждават от управителя на НЗОК.


Със Закона за изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения (ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от
16.06.2020 г.) в чл. 58 ЗЗО след думите „Закона за лечебните
заведения“ е добавено „с изключение на лечебните заведения по
чл. 8, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения“ (вж. с. 62).


Със Закона за изменение и допълнение на Закона за

здравето (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) в
§ 12, ал. 1 и 2 ПЗР ЗБНЗОК/2020 г. думите „не по-късно от 30
юни 2020 г., а за помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания,
изработени по поръчка“ са заличени, а думата „октомври“ е
заменена с „декември“ (вж. с. 145).

След датата на актуалност на сборника са приети изменения
и в Закона за здравето, засягащи поместеното извлечение,
които ще бъдат отразени в следващото издание на книгата.

