
Кога НЗОК ще започне да изпълнява закона?

Законът за бюджета на НЗОК е факт от 14.12.2010, в сила от 01.01.2011.

Законът дава право на НС на НЗОК, но в същото време и го задължава да:

Ø утвърди ред за прилагане на т.нар. регулативни стандарти (РС);

Ø приеме правила за определяне на прогнозните стойности за дейностите в

болничната медицинска помощ.

Към днешна дата разбираме,  че НС на НЗОК е изпълнил задълженията си по

цитирания закон (при това частично) от публикации в пресата, пресконференции и медийни

престрелки между НЗОК и МЗ.

Фактите, обаче говорят за крещящо неспазване на закона, липса на професионализъм и

пренебрежение към пациенти и лечебни заведения.

Факт N  1 – към днешна дата липсва официална информация дали НС на НЗОК е

изпълнил задълженията, вменени от бюджетния закон и дали са приети визираните правила – за

извънболничната и за болничната помощ.

Факт N  2 –  през януари 2011  –  предвид липсата на ред за РС и правила за

делегираните бюджети лечебните заведения за работили на сляпо (месец февруари също тече).

Ситуацията ще се изясни, когато започнат отказите за неплащане на отчетена дейност и

исканията за възстановяване на регулативни стандарти.

Факт N 3 - НЗОК системно не изпълнява задълженията си по АПК. Цитираните ред за

РС и правила за делегираните бюджети, които трябва да бъдат приети с решения на НС на

НЗОК, представляват подзаконови нормативни актове. И като такива те следва да бъдат

обнародвани в ДВ. Представянето им на пресконференции е ефектно, но недостатъчно условие

за възникване на нормативния акт. За това, че НЗОК системно си спестява задължението за

обнародване е видно и от изявление на юристите на институцията. В съдебно заседание по

оспорване аналогичните за 2010 правила за бюджетите в болничната помощ (виж адм. дело

8816/2010) юрисконсулта на НЗОК завява: „Считам, че Правилата за определяне на

стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към

договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 г., имат белезите на

подзаконов административен акт, установен в АПК. Не са обнародвани в ДВ.”

АПК е категоричен в подобни случаи: Нормативните административни актове,

освен тези на общинските съвети, се обнародват в “Държавен вестник” (чл. 78, ал.2).

Факт N 4 – засегнатите от неспазването на закона лечебни заведения упорито мълчат.

С мълчанието си същите стават съучастници в това безнаказано, грубо потъпкване на закона.



От казаното по-горе следва единствения възможен извод:

Към 04.02.2011 – няма нормативен акт, който да указва реда за определяне на

регулативни стандарти в извънболничната помощ и правилата за прогнозните бюджети за

болниците. Следователно няма правно основание регулаторни механизми – регулативни

стандарти и прогнозни бюджети - да бъдат прилагани.

Как в този нормативен хаос (причината, за който е или некомпетентност или безсилие)

работят лечебните заведения и как се спазват правата на пациентите – остава загадка. Но става

възможността да бъдат:

Ø задавани въпроси – НЗОК е задължен субект по Закона за достъп до обществена

информация.

Ø търсени обезщетения – НЗОК е задължено лице по Закона за отговорността на

държавата и общините за вреди.


