
„Законът за бюджета на НЗОК по същество представлява финансов план за

разходване на средства от задължителни здравноосигурителни вноски. И тъй като

средствата от задължителните здравноосигурителни вноски не са неограничени, не

може да бъде неограничен и ресурсът за здравноосигурителни плащания за

извънболнична и болнична помощ. Делегираните бюджети за болнична помощ по

същество представляват един от финансовите механизми, установени в закона, чрез

които се цели да се постигне баланс между приходната и разходната част и да се

избегне дефицит в бюджета на НЗОК.  На практика Законът за здравното осигуряване

очертава пакета от здравни дейности, до който задължително здравноосигурените лица

имат достъп, а ежегодният бюджет на НЗОК определя финансовата рамка, в която се

осигуряват здравните дейности. Законът за бюджета на НЗОК за 2010 г. е функция на

общите принципи и цели, заложени в ЗЗО, и по-точно на чл. 4 от същия. Съдържанието

на посочената разпоредба гарантира свободен достъп на осигурените лица до

медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности,

както и избор на изпълнител,  сключил договор с НЗОК.  Граматичното тълкуване на

текста води до извода, че обхватът и обемът трябва да бъдат определени, т.е. не са

неограничени. Прилагателното "определен" показва определена мяра. Ако целта на

закона е достъпът до здравните нужди да бъде неограничен, подчиненото изречение

"чрез определени по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности" би било излишно.

(Вж. решение № 2 от 22.02.2007 г. на Конституционния съд по к.д.№ 12/2006 г., с което

в посочения смисъл се тълкува Конституцията и в частност чл.52, ал.1 и е направен

извод, че не противоречат на основния ни закон нормите на чл.4 и 5 от Закона за

бюджета на НЗОК за 2007 г. (които са с идентично съдържание с текста на чл.4 от

ЗБНЗОК за 2010 г.)....

В Закона за бюджета на НЗОК за 2010  г.  -  в чл.  3  и 4  от същия,  се възлага

администрирането на този бюджет на НЗОК и на нейните териториални поделения -

РЗОК. Въвеждайки делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска

помощ, законодателят е формулирал и основната функция по администрирането на

бюджета за болнична помощ, а именно вменяването в задължение на Управителния

съвет, респ. на Надзорния съвет на НЗОК, да приеме правила за определяне на

стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична помощ към

договорите с изпълнителите.

Самият израз в чл.  4,  ал.  4  от ЗБНЗОК за 2010  г.  "правила за определяне на

стойностите на делегираните бюджети" по безспорен и недвусмислен начин установява



предмета на посочените правила - да определят начина, реда за изчисляване на

конкретни стойности на делегирани бюджети за всеки изпълнител на болнична помощ.

По същество те са правила за механизма, формулата, начина и реда, по които се

определят и изчисляват конкретни параметри. С правилата не се въвеждат

(установяват) делегираните бюджети, а се регламентира технологията по тяхното

прилагане на практика в договорните правоотношения между НЗОК и лечебните

заведения, оказващи болнична помощ. Правилата са издадени за прилагане на закона,

който вече е въвел делегираните бюджети като задължителен финансов способ и

принцип за финансиране в областта на болничната помощ, заплащана чрез системата на

задължителното здравно осигуряване. Видно от предмета на обжалваните Правила,

определен в чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2010 г., както и от съдържанието им, Правилата

не установяват въобще принципи и правила за финансиране на болничната помощ чрез

системата на задължителното здравно осигуряване, а единствено ред и начин на

изчисляване на задължителни стойности на делегирани бюджети. Освен това не е и

предмет на Правилата да регламентират заплащането, респ. незаплащането на

извършените медицински дейности над определените делегирани бюджети, при

положение че законът установява "задължителни стойности на делегираните

бюджети".”


