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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 40-ТО НС	
                                                                Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ	
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл.87 от Конституцията па Република България внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2008 г.
Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.
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София, 15.07.2008 г.	Народни представители:
Мария Капеш Антоиела Понева
РЕПУБЛИКА      БЪЛГАРИЯ НАРОДНО      СЪБРАНИЕ
Проект
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ II ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2008 Г.
1. В чл.1, ал.1  сумата  1 686 117 хид.лв (включително в ред I „Приходи и
трансфери - ВСИЧКО") се заменя със сумата 1 983 820 хил.ла,
2.	В чл.1, ал.1, т.5 сумата 5 700 хил.лв се заменя със сумата 7 125 хил.лв.
3.	В чл.1, ал.1 се създава нова т.7 със следното съдържание:
„7. Допълнителни трансфери от централния бюджет - 296 278"

4.	В чл.1,  ал.2  сумата  1 686 117 хил.лв.  (включително в  ред П „Разходи и
трансфери - ВСИЧКО") се заменя със сумата 1 983 820 хил.лв.
5.	В чл.1, ал.2, т.5 сумата 1 486309 хил. лв. се заменя със сумата 1 784 012
хил.лв, като сумите по точки 1.5.1 до 1.5.4 и от 1.5.6 до 1.5.7 се коригират с 25%, както
следва:
В т. 1.5.1 сумата 125 945 хил.лв. се заменя със сумата 157 431 хил.лв. 
В т.1.5.2 сумата 136 162 хил.лв. се заменя със сумата 170 202 хил.лв. 
В т. 1.5.3 сумата 67 516 хил.лв. се заменя със сумата 84 395 хил.лв. 
В т. 1.5.4 сумата 55 621 хил.лв. се заменя със сумата 69 526 хил.лв. 
В т. 1.5.6 сумата 785 575 хил.лв се заменя със сумата 981 968 хил.лв. 
В т. 1.5.6.1 сумата 5 700 хил.лв. се заменя със сумата 7 125 хил.лв. 
В т. 1.5.7 сумата 20 000 хил.лв. се заменя със сумата 25 000 хил.лв.
6. Създава се нов §14а в Заключителните разпоредби със следното съдържание:
„§14а. Управителния съвет на Националната здравно-осигурителна каса се задължавала индексира с 25% цените на всички видове медицинска помощ по чл.45 от Закона за здравното осигуряване, определени с решение на УС на НЗОК №127/27,12.2007 г., по реда на ал.З на чл.55 от Закона за здравното осигуряване."
преходни и заключителни разпоредби
§1.   В   Закона  за държавния  бюджет  на Република България, за 2008   г.,   в Приложение №2 към чл.б, ал.2, таблица VII „Разходи по бюджета на Министерството
на   здравеопазването",   ред   3   „Политика  в  областта  на лекарствените   продукти медицинските изделия" сумата 126 479.9 хил лв. се заменя със сумата 146 479.9 хил.лв., като общият сбор се коригира.
§2. Законът влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник".
София, 15.07.2008 г.	Народни представители:

Мария Капон     
                                                                           Антонела Понева
мотиви
към законопроекта за изменение и допълнение
на закона за бюджета на националната
здравно-осигурителна каса за 2008 г.
Лошото бюджетно планиране от края на миналата година доведе до това в хазната да постъпи изключително висок бюджетен излишък. Планираната от правителството цена за барел петрол от 68 долара се оказа изключително недалновидна предвид постоянно растящата цена на световните борси, която към днешна дата е 142 долара на борсите в Ню Йорк и в Лондон. Увеличените в следствие па това цени на горивата и покачващите се цени на храните водят до инфлация, която оскъпява допълнително и медицинската помощ. Натрупаният до момента бюджетен излишък позволява увеличаването на бюджета на Националната здравно-осигурителна каса, така че това оскъпяване да бъде коригирано, но налага и своевременна законодателна инициатива.
С настоящите промени се предвижва и свързано увеличение в бюджета на Министерството на здравеопазването, което да увеличи средствата специално за лекарствата, необходими за поддържането на живота на децата, страдащи от редки генетични заболявания.
София, 15.07.2008 г.	Народни представители:


Мария Капон
Антонела Понева

