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НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 
 В БЪЛГАРИЯ - ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО  
ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

Това е проект на бюджет

за  принципите на 

здравноосигурителните

плащания в  Първичната

извънболнична помощ

през 2009 г. 

Проектът е изработен от

експерти на Националното

сдружение на общопракти-

куващите  лекари в България.
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Те са:
1. През последните години броят на ОПЛ намаля с 1000 души.

2. Много практики затвориха врати не само в неатрактивните райони, но и в градовете.

3. ОПЛ се пренасочват към СИМП, БП, фармацевтични фирми, работа в чужбина.

4. Няма или са единични случай колеги от СИМП и БП да започнат работа като ОПЛ.

5. Няма закрити лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ. Напротив - откриват се нови.

6. Значителен брой ОПЛ в пенсионна възраст. Средна възраст на ОПЛ- 45г.

7. Средна брутна стойност на регистриран преглед в ПИМП (независимо от вида му) през 
         последните няколко години, до 2007 включително, варира от 2.50 лв. до 3.80 лв.
8. За периода 2003 – 2008 ръстът на бюджета в ПИМП е общо 22 %, 

 при ръст на инфлацията за същия период над 50,2 %.

9. Бюджетът за ПИМП като % от бюджета на НЗОК за 2007г. и 2008 г. е еднакъв - 7,4%. 

През последните години състоянието на 
Първичната извънболнична медицинска 
помощ постоянно се влошава. Основни 
причини за това са недостатъчните финансови 
средства и липсата на промени в нормативната 
уредба и правилата за работа, залегнали в НРД и 
решенията на УС на НЗОК.

Изявленията на представители на 
различни политически партии и други институ-
ции, включително и министъра на здравеопаз-
ването, че в ПИМП няма съществени проблеми и 
възнагражденията са добри не отговарят на 
обективната действителност.

Налице са реални измерители на състояние-
то на ПИМП, които показват тенденция за рязко 
влошаване и превръщането на този вид „най-
достъпна за хората медицинска услуга” в неже-
лано поле за работа. 

Състоянието в момента
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Като ефект от гореупоменатата 
мярка и недостатъчното финансира-
не на нашата дейност, е възможно 
в Първичната извънболнична меди-
цинска помощ  да се появят 
нерегламентирани плащания, 
каквито досега не са съществу-
вали.

 Из Доклада на Световната Банка

„ т. 3, т. 2 , т. 5, премахването 
на потребителската такса е 
опасно и само ще поощри изпълни-
телите на медицинска помощ да 
увеличат своите неофициални 
доходи”.

На фона на тези обстоятелства в последните месеци се провежда здравна политика, която още повече 
влошава състоянието на Първичната извънболнична медицинска помощ:

 Приемане на закон за училищните лекари

 Приемане на поправка в ЗЗО за намаляване размера на потребителската такса за мъже над 63 и жени 
над 60 г. с несигурен механизъм за компенсация

 Решение за премахване изцяло на потребителската такса от 01.01.2009 г.

В резултат на промените в ЗЗО, касаещи намаляването на потребителската такса за хората от третата 
възраст и решението на Тройната коалиция за пълно премахване на потребителската такса от 01.01.2009 г., 
ще се увеличи потреблението на медицинска услуга, ще се увеличат разходите и респективно ще намалеят 
приходите на практиките за ПИМП. 

Порочна Здравна политика

3.2.5 Премахването на потребителските такси е опасно и не е съществено при 
конкурентния модел с много финансиращи фондове. Доплащанията са целесъобразни 
по две причини. Те генерират допълнителен, предвидим доход за българските 
изпълнители, които са недофинансирани и прибягват доплащания под масата, за да 
допълнят своите неадекватни официални доходи.

Премахването на официалното доплащане само ще поощри изпълнителите да 
увеличат своите неофициални доходи. Стратегически доплащанията (на точното 
ниво и за точните услуги) също така сдържат прекомерното потребление. Ако 
правителството се безпокои за размера на доплащане отстрана на социално 
слабите, то следва да разработи способи да идентифицира бедните и да ги освободи 
от доплащане, отколкото да ги премахне за всички социалноосигурителни участници. 

Ако потребителските такси бъдат премахнати напълно, ще се наложи 
промяна на договорите на НЗОК с изпълнителите относно тези премахнати доходи, 
така че доходите на изпълнителите да не се влошат и в перспектива. Освен това, 
разходите на осигурителните фондове ще нараснат поради по-голямото 
потребление на услуги. Повишените здравни разходи за повече здравни услуги на 
гражданите, които не биха избрали да ги получат, ако трябваше да ги заплащат, не е 
правилен начин на изразходване на скромните здравни ресурси. Тази политика създава 
ситуация, където достъпът до здравна помощ изглежда по-евтин за членовете, даже 
ако в действителност струва повече. 

Преднамереното създаване на тази деформация ще породи сериозни финансови 
проблеми. 

Безотговорно е правителството да изпраща послание до 
потребителите, че здравеопазването не е важна, ценна и скъпа дейност, 
която трябва да се използва умно. 

Би било безотговорно от страна на правителството да изпраща 
послания до потребителите, че здравната помощ била безплатна (няма 
доплащане). 

Доклад на Световната банка 
за Министерския съвет на България 

Патрис А. Корженек, РМ.О. м. юни, 2008
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За периода 2003 – 2008 няма 
година, в която бюджетът за 
ПИМП да е бил завишен с по-го-
лям или равен на ръста на 
инфлацията или минималната 
работна заплата процент, в 
резултат на което се формира 
обща неосигурена в бюдже-
тите за ПИМП сума – 122 млн. 
лв., което е почти равно на 
бюджета ни за 2008 г. (97 % от 
бюджета за ПИМП за 2008г.).

За поредна година се затвърждават 
порочните практики на разпределяне на 
бюджета като тази, че се заделят суми за 
капитация, която да се плати, в случай 
че здравнонеосигурените (около 1 000 
000 граждани) възстановят здравноо-
сигурителните си права. 

Тези  средства се превръщат в скрит 
(около 12 000 000 лв.)  „резерв” или „оста-
тък”, вътре в бюджета на ПИМП, който е 
недосегаем за ИМП. 

Скритият резерв
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Като допълнително утежняващ финансовата ситуация фактор, сме длъжни да посочим нерационалните правила за 
работа с пациентите; реда за изписване на рецепти с намаление; ограничената свобода на ОПЛ за назначаване на лекарствени 
средства от реимбурсния списък на НЗОК и др., които доведоха до значителен ръст в наложените санкции (особено с 
въведения ефект на мултиплициране) и ПИМП „ се ограничава по изкуствен път във връзка с обхвата услуги, изпълня-
вани от ОПЛ” (Доклад на Sanigest, 2008). Санкциите не са  за медицински, а предимно за технически грешки, поради 
„препъни-камъните”, заложени в правилата за работа. Това е начин за обратно вземане на вече изплатени средства. Ефектът е 
повече редуциране на бюджета чрез отнемане на средства, отколкото контрол и подобряване на качеството.

Нерешен е и проблемът с 24-часовото разположение на ОПЛ, което не е калкулирано и финансирано в определяните 
до момента бюджети.Всичко това поставя ОПЛ в постоянно влошаващи се финансови условия на работа и микроклимат на 
работната среда и резултатът е: 

1. Невъзможност за отделяне на средства за инвестиции и реинвестиции в:
- материално-техническа база (съвременни амбулатории, оборудване и др.)
- следдипломна специализация и участие в поддържане и повишаване нивото на квалификация, както на лекарите, така и 

на техните сътрудници - медицински сестри, акушерки, друг персонал.
- невъзможност за повишаване размера на заплащане на работещите в екипа на ОПЛ, както и създаването на разширен 

тим (повече от една сестра, напр. социален работник, технически секретар и др.). Често възниква проблем дори с назначаване 
на изискуемата по НРД медицинска сестра. 

- финансова нестабилност и невъзможност за ползване на кредити, на фона на постоянно намаляващите приходи и липсата 
на опции за възвращаемост на вложените средства и реализиране на допълнителен приход.

2. Лишаване на голяма част от професионалната група на ОПЛ от възможността за ефективно участие в пред-
стояща приватизация и каквато и да било стопанска инициатива.

3. Търсене на начини за компенсация с цел оцеляване, въпреки административно предопределените загуби, чрез 
действия, които понякога водят до нарушения и последващи санкции.

През 2004 ръстът на бюджета 
за ПИМП е 0, а през следващите 
години значимо изостава, сравнен 
с този на останалите видове меди-
цински дейности. За периода 2003 
– 2008 ръстът му е общо 22 %, при 
ръст на инфлацията за същия 
период над 50,2 %. 

Бюджет и инфлация
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Предложение за Бюджет 2009. Принципи
Въз основа на дотук изложеното и на факта, че в останалите западноевропейски системи на здравеопазване, разходите за 

услуги в сферата на ПИМП са над 15 % от общия бюджет за здравеопазване, 

предлагаме бюджетът на ПИМП да бъде  320 781 750 лв.
Бюджетът за ПИМП да има определени референтни стойности като процент от общия бюджет на НЗОК (напр. 18 – 20 %), 

както е в други държави или 12 – 14 % от бюджета за здравеопазване на държавата.
В този бюджет е калкулирана промяна на средната брутна цена на регистриран преглед при сега съществуващите правила 

от 3,60 лв. на 9,20 лв., като в тази цифра е включена прогнозируема инфлация за 2009 г. в размер на 15 % , компенсация на 
потребителската такса, която да се начислява за всяко регистрирано посещение и частична компенсация на липсата на адекват-
но финансиране през последните 8 години. 

ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ПЕРА, ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
 Капитационното заплащане да бъде завишено, но с по-малък процент, в сравнение с това за дейностите, като се спазва следното: 

 завишаване на заплащането за капитация и дейности в абсолютни стойности. 
 промяна на съотношението капитация/дейност в полза на дейностите без да се намалява общата стойност на двата 
вида заплащане, каквато е тенденцията в останалите държави. 
 достигане на приемлива „касова” цена за предлаганите услуги в графа „дейности”. 
 за въвеждане на допълнителни услуги в графа „дейности” може да се мисли, след като се достигне приемлива 
„касова” цена за сега съществуващите. 
 преминаване към диспансерен случай при работа с диспансерно болните и ревалидизация на рецептите. 

 Оперативният резерв на НЗОК да бъде употребяван и за доплащане или бонуси за дейност в ПИМП. От него могат да се 
заделят средства за заплащане по допълнителни целеви програми (напр. скрининг на целеви групи за определени състояния или 
заболявания). Друг вариант е, същите програми да се финансират от МЗ през НЗОК (дори средствата да са от републиканския 
бюджет - вече има прецедент с компенсацията на потребителската такса) или от допълнителните здравноосигурителни фондове. 

 Бюджетът да бъде разпределен върху броя на гражданите с непрекъснати здравноосигурителни права, които имат 
право на ползване и равен достъп до предоставяните от ПИМП услуги;

Съобразно тези принципи, можем да предложим различни варианти за разпределение на бюджета, остойностяване на 
дейности и промяна в правилата на работа, част от тях свързани с промяна в нормативната уредба,  които биха довели до 
преобладаване на заплащането за повече извършена дейност, по-високо качество, осигуряване на повече време за различни 
дейности и улесняване достъпа до медицинска помощ, както и ангажиране на пациентите в процеса на опазване и възстановява-
не на тяхното здраве. 

Част от тези решения са нов начин за формиране работа и заплащане на рискови групи, нов начин за провеждане на профи-
лактичен преглед и заплащане на същия, съответно на извършените процедури, нов начин за осигуряване на медицински услуги, 
извън обявения работен график в почивните и празнични дни, нов начин на водене на диспансеризацията на хората с хронични 
заболявания и заплащането на този вид дейност и др.

При осигуряване на тези средства, настояваме те да бъдат планирани в бюджета за здравеопазване за 2009, а не да бъдат 
взети от бюджета на останалите ИМП. 

                                                                                                                                                                               НСОПЛБ
София                                                                                                                                                                                           
Юли 2008
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