
 

СТАНОВИЩЕ 
 

на Асоциация на индустриалния капитал в България 

 
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, 

сигн. № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 5 

ноември 2013 г. 

 
 

 

Като обсъди обстойно и задълбочено проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за здравното осигуряване, сигнатура № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и 

група народни представители на 5 ноември 2013 г. Асоциация на индустриалния капитал в 

България изразява следното становище:  
 

Не подкрепяме проекта в предложения вид и предлагаме на компетентните институции да 

се въздържат от приемането му. 

 

Мотивите ни за това са: 

 

1. Нарушен е Кодекса на труда, който в чл. 3 прокламира принципа, съгласно 

който  регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище се извършва в 

сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и 

служителите и на работодателите. 

 
2. Нарушен е Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 75, ал. 

3, съгласно който председателят на водещата комисия на Народното събрание изисква 

становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество по законопроекти, 

регулиращи трудови и осигурителни отношения. 

 
3. Срокът за обсъждане следва да се основава на нормите на Закона занормативните актове, 

което също не е съобразено.  

 
4. Определените норми на представителство в органите на управление на НЗОК дават 

значителен, решаващ превес на представители на държавата, като неглижират 

социалните партньори и по този начин се препятства всякаква възможност за постигане 

на баланс на интереси. В състава на управителния съвет на НЗОК, например, въобще не 

се предвижда представителство на работодателите, а в събранието на представителите се 

предвижда участие на едва 3 лица, излъчени от организациите на работодатеите от общо 

25. Всичко това ни поставя в ситуация да не можем да окажем никакво влияние върху 

функционирането на НЗОК, което не можем да допуснем (чл. 7 и чл. 13); 

 

5. Предвижданото участие на 5 представители на държавата от общо 9 члена на 

управителния съвет на НЗОК създава възможност съветът да приема едностранно 

изключително важни решения, без значение каква е позицията на другите 

заинтересовани страни, различни от държавната квота (чл. 13); 



 

6. Изборът на директор е в пряка зависимост от гласовете на държавната квота, което не 

работи в полза на обективна конкурсна процедура (чл. 8, т. 2, вр. чл. 15, ал. 1, т. 10); 

 

7. Не се предвижда квотно участие в контролния съвет, което създава възможност всичките 

му членове да са от една квота и съответно да също приемат едностранни решения, 

различни от обществения интерес (чл. 12а);. 

 

8. Предвижданата солидарна отговорност на членовете на управителния съвет за 

причинени вреди на  на НЗОК е ерозирана от възможността за освобождаване от 

отговорност на отделен/и член на съвета (чл. 14, ал. 4, вр. ал. 5); 

 

9. С предвижданото преминаване по трудово правоотношение на служителите в 

централното управление, РЗОК и техните поделения няма предвидени норми за 

обвързване на настоящите, заварени служебни правоотношения към новота норма. Това 

поставя въпроси за възможно персонално отношение към настоящи служители и 

освобождаване на същите, без мотив, свързан с работата. 
 

 

В заключение Асоциация на индустриалния капитал в България е на позиция, че 

евентуално приемане на визирания проект ще доведе до още по-сериозни сътресения в работата 

на НЗОК и ще породи повече спорни решения, отколкото да разреши съществуващи проблеми. 

Всичко това ни мотивира да бъдем против приемането на проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за здравното осигуряване, сигнатура № 354-01-73, внесен от Емил 

Димитров Райнов и група народни представители. 
 

 

 

 

 

 

 


