МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ЗА 2021 ГОДИНА
С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗИД ЗБНЗОК 2021) се
предвиждат постъпления в размер на 134 500 хил. лв. от здравноосигурителни
приходи, в т.ч. от здравноосигурителни вноски 105 000 хил. лв. и от трансфери за
здравното осигуряване – 29 500 хил. лв.
Увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски се дължи на
промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., в
сила от 1 октомври 2021 г., насочени към увеличаване на разходите за пенсии и
размерите на пенсиите, както следва:
- увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване от 300,00 лв. до 340,00 лв. (ръст от
13,3%), като със същия процент ще се увеличат и минималните размери на всички
пенсии за трудова дейност;
- увеличение на размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. до 170,00
лв. (ръст от 14,3%), като със същия процент ще се увеличат размерите на пенсиите,
несвързани с трудова дейност, както и на добавките, чиито размер е обвързан с
размера на социалната пенсия за старост;
- увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии
от 1440,00 лв. до 1500,00 лв. (ръст от 4,2%);
- увеличение от 1,2 до 1,35% на процента за всяка година осигурителен стаж по
чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в пенсионната формула както за вече
отпуснатите, така и за новоотпуснатите пенсии. Увеличението на "тежестта" на година
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стаж с 12,5% ще доведе до нарастване на основните размери на всички пенсии за
трудова дейност.
В изпълнение на чл. 13, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с цел постигане
на съгласуваност със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
2021 г., в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
(ЗБНЗОК 2021) с настоящия проект на ЗИД ЗБНЗОК 2021 следва да бъдат предвидени
промени, съответстващи на нарастването на приходите от здравноосигурителни
вноски за лицата, упражнили правото си на пенсия, в резултат на очаквания ръст на
размерите на получаваните от тях пенсии.
С настоящия проект на ЗИД ЗБНЗОК за 2021 г. се предлага следното
преразпределение на средствата в разходната част:
1. В текущите разходи средства в размер на 10 000 хил. лв. за издръжка на
административни дейности.
Мотиви: До края на 2021 г. остават финансови ангажименти, които не могат да
бъдат изпълнени, по сключените договори на НЗОК за предоставяне на услуги за
поддръжка на електронните системи за сигурност в обектите на НЗОК, комплексно
обслужване

и

системна,

експертна

помощ

за

информационно-техническата

инфраструктура на НЗОК, гарантиращи спазване на препоръките дадени от
компетентните органи за обезпечаване сигурността на информацията, както и на
услугите, необходими за функциониране на дейността на НЗОК и извънгаранционна
поддръжка и лицензи за системата EESSI, както и за извънгаранционна поддръжка и
лицензи за „Система за сигурност на информацията – DLP“. В допълнителните
средства по показателя „издръжка на административните дейности“ се включват и
средствата

за

изработка

и

доставка

на

заявени

количества

европейски

здравноосигурителни карти /ЕЗОК/.
С допълнителните средства по този показател се гарантира и заплащането до
края на 2021 г. на съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК,
както и лихвите върху главниците по постъпили изпълнителни листове в размер на
3 873,7 хил. лв., основно от дела свързани с изплащане на дейността през 2015 г. - 2018
г. („надлимитна дейност“) и по които няма сключени споразумения според
изискванията на ЗБНЗОК 2021.
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2. В здравноосигурителни разходи се създава нов ред 1.1.3.9 в размер на
120 465 хил. лв., които средства се залагат за разпределение по следните
дейности:
 първична извънболнична медицинска помощ.;
 специализирана

извънболнична

медицинска

помощ

(включително

за

комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение);
 дентална помощ;
 медико-диагностична дейност;
 лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска
помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги;
 медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ;
 здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ;
 поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица в размер
до 14 000 хил.лв.
Предлага се в ПРЗ на ЗИД на ЗБНЗОК 2021 г. тези средства да се разпределят
по решение на Надзорния съвет на НЗОК.
Очакваното увеличение на общата заболеваемост на населението в България,
както и на специфичната заболеваемост свързана с разпространението на пандемията КОВИД 19 и възможността Надзорния съвет на НЗОК да взима решения за покриване
на възникналите потребности от средства в съответните направления на разходите за
здравноосигурителни плащания налага разпределянето на средствата от ред 1.1.3.9 по
време на обявена епидемична обстановка.
3.

Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗЗО на база постъпилите приходи се заделя

3% „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ в размер на
4 035 хил. лв.
За прилагане на реда на § 8, ал. 1 и ал. 2 от средствата по ред 1.3 „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни разходи“ са предвидени 20 000 хил. лв. за
здравноосигурителни плащания за здравни грижи, като от тях се определят 2 500 хил.
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лв. за изпълнение на дейността по здравни грижи, осъществявани в дома от
медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти.
С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
бюджета на НЗОК се променя текста на § 12 ал. 1 и ал. 2, а именно:
„§ 12. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща стойността на
помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания до 31 декември 2021 г., при досегашните условия и ред до
размерите, определени към 31 декември 2019 г.
(2) „НЗОК заплаща до 31.12.2021 г. средствата за предоставените на хората с
увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
или за техния ремонт при досегашните условия и ред“.
С предложените промени в проекта на ЗИД за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 година, ЗБНЗОК за 2021 г. е с балансирано
бюджетното салдо.
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