
НЗОК отговаря след осъдително съдебно решение

Скандалният факт, че приложенията към НРД 2010 не са обнародвани в ДВ, стана

известен във връзка със съдебни производства по обжалване на административни санкции,

наложени от РЗОК.

Изискването за обнародване на приложенията е категорично и не подлежи на коментар.

Съгласно §14 от ПЗР на НРД 2010 неразделна част от НРД са повече от 20 приложения, които се

подписват от страните по договора и се публикуват в притурка към ДВ. (Реципрочни текстове

съществуват и в Националните рамкови договори за 2011)

От една страна, с необнародването на приложенията към НРД,  участниците в договорния

процес - НЗОК, БЛС, БЗС, МЗ -   не са изпълнили нормативно определено задължение (това за

обнародване). От друга страна - с необнародването на приложенията се създава фактическа и

правна несигурност за лекари, лечебни заведения, пациенти и възможност за административен

произвол.

Обнародването на нормативните актове е гаранция за законност и прозрачност на

държавното управление. Във връзка с неизпълнението на това задължение ВАС казва: “...

изискването за влизане в сила на даден нормативен акт е той да бъде обнародван в "Държавен

вестник", респ. - обнародването е условие за превръщането на акта в част от действащото

право. ....  публикуването на нормативните актове е завършващият елемент от техния

фактически състав като условие за влизането им в сила и поставянето им в действие. Чрез

обнародването в "Държавен вестник", нормативният акт се довеждат до всеобщо знание и се

определя началния момент, от който той произвежда действие. Необнародването е пречка

актът да породи правни последици, т.к. до публикуването си той не съществува като

юридически факт. Това означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на

нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност.

Неизпълнението на задължението за обнародване поначало се възприема в съдебната

практика като съществен порок на акта, обуславящ неговата нищожност.”

И въпреки очевидната липса на обнародване на приложенията, вкл. и Приложение 18

“Клинични пътеки”, т.е. нормативните актове не са породили правно действие - същите се

използват от РЗОК като основание за налагане на санкции.

И някои случаи съдилищата спазиха закона и очаквано отмениха наложените санкции с

мотива, че: “От извършена проверка в броевете на Държавен вестник от бр.103/2009г. до

бр.98/2010г. (печатно издание и издание на интернет страницата му) се установява, че тези  24

приложения не са публикувани нито в официалния му раздел, нито в притурките към тях. Това се



установява и от извършена служебна справка в НЗОК - София. В този смисъл съдът приема, че

тези приложения, като част от нормативния акт НРД за 2010 не са публикувани и следователно

не са обнародвани. По тази причина посочените приложения, вкл. приложение № 3 не са част

от  действащото позитивно право ...”

За някои съдилища, обаче, съществуването на текста на приложение 18 на сайта

www.nhif.bg е факт с правно значение (???). В едно решение се казва:  “... че  изпълнителят на БП в

процеса на диагностика, лечение и обслужване на пациента прилага утвърдени начини на действие,

съобразени с указанията за клинично поведение в КП /клинични пътеки/. Същите са подробно

структурирани и описани в Приложение №18 от НРД-2010  -http://www.nhif.bg/web/guest/65. Съдът

като се запозна с даденото описание на клинична пътека  № 90 и КП № 222, намери, че контролните

органи правилно са констатирали извършените нарушения …”. Значително по-притеснителен е

фактът, че подобен извод е споделен и от съответния АС, чието решение е окончателно.

И както заявих в една предходна публикация: “Налагането на административни

наказания за неизпълнение на необнародвани нормативни административни актове е грубо

потъпкване на принципите на правовата държава. Необнародването на приложенията на НРД

създава несигурност за лечебните заведения и ги поставя в невъзможност на изпълнят вменени им

задължения, които не са добили публичност и стабилност по реда на обнародването. Подобна

практика е изключително порочна и следва да бъде атакувана със всички допустими процесуални

способи.”

Като първа стъпка от атаката срещу една такава почорна практика, беше да помоля НЗОК

да признае очевидният факт, което не се оказа чак толкова лесна задача. В края на 2010 се обърнах

към НЗОК със заявление за достъп до обществена информация. Помолих да ми бъде предоставена

следната информация: “притурката, визирана в параграф 14 на НРД между НЗОК и БЛС и БЗС за

2010 ( ДВ, бр. 102 от 22.12.2009) обнародвана ли е в ДВ и на коя дата.” Последва мълчание!

Повече от ясни бяха обстоятелствата:

ü НЗОК е задължен субект по ЗДОИ

ü Исканата информация попада в определението на обществена такава

ü Мълчаливите откази по ЗДОИ са недопустими.

Повече от сигурно беше, че при обжалване на мълчаливия отказ НЗОК нямаше да спечели

делото. С решение от 05.07.2011 АС – София град отмени като незаконосъобразен мълчаливия

отказ на Управителя на НЗОК да предостави  достъп до обществена информация по

заявление вх. № 24-00-14/08.12.2010. Със същото решение преписката е върната на НЗОК  за



произнасяне в 14 дневен срок от получаването й, съобразно указанията на съда по тълкуването и

прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

А съдебното решение е категорично: “В настоящия случай липсват доказателства, по

отношение наличието на произнасяне от страна на ответника (НЗОК) в изискуемата от закона

писмена форма. Това представлява особено съществено процесуално нарушение и съдът следва

да отмени мълчаливия отказ за предоставяне на достъп до обществена информация само на това

основание. В случай, че административния орган бе счел, че не е надлежно сезиран с редовно

питане е следвало да уведоми лицето да отстрани нередовностите си по заявлението, а не да

бездейства за периода до осъществяване на мълчаливия отказ.” (цялото решение е достъпно на

страницата на АССГ адм. дело 596/2011.)

След решението на съда пред НЗОК стояха две възможности:  да влезе в обречени,  но

дълги съдебни процедури или просто да изпълни закона – така както са задължени всички граждани

и институции в една правова държава.

С писмо от 22.07.2011 НЗОК призна очевидния факт: “притурката, визирана в §14 на

НРД 2010, НЕ е ОБНАРОДВАНА в ДВ”.

Първата стъпка е направена! Сега на ход са лечебните заведения, защото единственото

средство за защита на лекарите е активната им гражданска позиция и използването на

процесуалните способи за защита на правата и законните им интереси. Защото кое е по-достойно и

юридически правилно: да съществуват стабилни нормативни актове, който да бъдат спазвани

(правата винаги са свързани и с конкретни задължения) или форумите да събират анонимни и

гневни коментари от професионалисти, които иначе години наред изпълняват апокрифни

“нормативни” актове?
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