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НСОПЛБ      ДО  
        ДР ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ,  
      РЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС   П

   
      КОПИЕ 
     

        ДО  
        КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МФ 
 
 
УВАЖАЕМИ ГН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

Поставяме  на  вашето  внимание  предложения  за  прогнозни  цени,  обеми  и 

методика  за  заплащане  на  дейностите  в  ПИМП  за  2011г.  При  подготовката  сме 

ползвали  данни  от  „Анализ  на  прогнозните  обеми,  цени  и  методики  за 

остойностяване и заплащане на дейностите и услугите в извънболничната помощ 

(интегриращ  становищата  на  националните  консултанти),  изготвен  от  МФ  и 

Писмо на НЗОК/ БЛС с изх. № 17‐01‐29 от 21.09.2010. 

След анализ на информацията в посочените източници, считаме, че е необходима 

корекция  в  броя  на  здравноосигурените  лица  с  непрекъснати   

здравноосигурителни  права,  който  се  използва  като  база  за  изчисляване  на 

бюджета  за  капитационно  заплащане,  както  и  за  планиране  и  оценка  на 

дей сно тите в ПИМП за 2011 г. 

1. В анализа, предоставен от МФ, този брой е 6 672 000. 

В  Писмо  НЗОК/БЛС  е  даден  броят  на  българските  граждани  като  цяло‐          

7 604 759  към 30. 06. 2010  г.  Посочен  е  и броят  на  неосигурените  като 

цяло към 01.09.2010 г.  1 953 099. 

Разликата  между  посочените  цифри  дава  броят  на    лицата  с  изряден 

здравноосигурителен  статус  ‐ 5 651 660,  което  е  с 1 020 340  помалко от 

посочения в анализа. 
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Факт  е,  че  здравнонеосигурените  са  във  възрастовата  група  18‐65  години. 

Като  извадим  общия  брой  неосигурени  от  общия  брой  лица  в  тази  група 

(данни  от  Писмо  НЗОК/БЛС)  остават  3  048  348  лица  с  непрекъснати 

права от 1865 годишна възраст. 
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За възрастта над 65  годни и под 18  години ползваме данните на НЗОК, 

тъй  като  не  е  ясно  на  какво  основание  броят  на  лицата  до  18  годишна  

възраст според МФ (Анализ, табл. 8) нараства с 35 877. Допускаме, че това е 

очакван  брой  новородени,  добавен  автоматично  към  съществуващия  брой 

лица до 18 годишна възраст, без да се отчита, че има и толкова деца, които 

навършват  18  години  и  преминават  въз  възрастовата  група  18‐65  години. 

Разминаване  има  и  в  групата  на  лицата  над  65  години,  където  сме 

емия р нприели по‐ гол  б ой поради факта, че населе ието застарява. 

Изброеното  до  тук  е  основание  публикуваната  в  Анализа  таблица  да  добие 
следния вид: 

Източник: МФ (коригирана) 

2011 година 

Прогнозен брой лица в 
пациентската листа на 
общопрактикуващите 

лекари 

Цени 2011 

в лева 

Код Номенклатура     

  Първична извънболнична помощ 
капитация    

I Капитационно заплащане   

1,00 Лица от 0 до 18 години 1 250 123 1,30 

2,00 Лица от 18 до 65 години 3 048 348 1,09 

3,00 Лица над 65 години 1 353 189 1,42 

ІІ.  Неблагоприятни условия Общо годишен размер на 
средствата 4 700 000 

 

а прогнозите за цени и обеми да се правят на база 5 651 660. 
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2. Предложените  от  нас  прогнозни  цени  и  обеми  са  разработени  като 

приемаме, че всяко диспансеризирано от ОПЛ лице подлежи на 4 (четири) 

прегледа  в  рамките  на  една  календарна  година  (01  януари‐31  декември), 

м .независи о от броя и вида на диспансерно наблюдаваните диагнози  

3. Въведен  е  коефициент  за  работа  с  лица  с  една,  две  и  повече  от  две 

диспансерно наблюдавани диагнози. Коефициентът е съответно 1; 1.5 и 2. 

4. При съставяне на прогнозните обеми сме ползвали предоставената в Писмо 

НЗОК/БЛС информация за лицата с  едно, две и повече от две диспансерно 

наблюдавани  от  ОПЛ  заболявания,  като  сме  заложили  максимално 

я родопустими  б й прегледи. 

5. Въведено  е  остойностяване  на  имунизациите  от  задължителния 

нимунизационен календар за лицата  ад 18 годишна възраст. 

6. Включена  е  финансова  оценка  на  квалификацията  на  ОПЛ  ‐  придобита 

специалност Обща медицина,  друга  клинична  специалност или  съчетание 

от  двете.  Разработени  са  два  варианта  на  оценяване:  чрез  коефициент 

върху  стойността  на  извършваните  дейности  (без  капитацията)  или  чрез 

фиксирана сума. 

7. Редуциран е прогнозният брой на профилактичните прегледи на лица над 

18 годишна възраст ‐  от 2 700 000 на 2 000 000 на основание на отчетените 

през  последните  години  извършени  брой  прегледи,  които  не  надхвърлят 

посочената от нас цифра.  

 8. Предложен е и вариант с променени цени на дейностите. 

9. При  двата  предложени  варианта  бюджетът  не  достига  до  максимума  на 

планирания,  както  и  е  предвиден  процент  неизпълнение  на  някои 

дейности, което ще позволи да се компенсира евентуално превишаване на 

обема дейности в някои пера. 

Двата  проекта  за  цени,  обеми  и  начин  на  заплащане  чрез  въвеждане  на 

коефициент/и или фиксирана сума са представени в приложения файл. 

                                                 С уваже
02.12.2010 г., София                                  ЗА УС НА НСОПЛБ 

ние: 

                                                                       ДР ЛЮБОМИР КИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 


