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Изх. № 960/17.09.2014г.  

ДО: 
Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
НА Р БЪЛГАРИЯ 
 
КОПИЕ ДО:  
Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА  
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 
 
ДО: 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК 
 
ДО: 
Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 
 
ДО: 
БЪДЕЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 
ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ 
 
ДО: 
МЕДИИТЕ 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме на вниманието ви данни, коментар и предложения за средствата за 

здравноосигурителни плащания в ПИМП като част от бюджета на НЗОК за 2015 г. 

Трайна е тенденцията за намаляване на процента за ПИМП, като част от общия бюджет за 

здравноосигурителни плащания на НЗОК, през последните няколко години. 

В доклада на Световната банка за състоянието на здравеопазването у нас от 2013 г. (както и в 

предходните) отново се дават препоръки за особено внимание към ПИМП, в частност нейното 

финансиране, което в 15 европейски държави още през 2008 г. е било в размер на 25-30% от 

общите финансови средства, заделяни  за здравеопазване. 

В България, за 2014 г., това са едва 7.1% от бюджета за здравноосигурителните плащания на 

НЗОК. Този дял би бил още по-занижен, ако се изчисли върху общите финансови средства, 

заделяни за здравеопазване у нас. 
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Недвусмислена препоръка за увеличаване на средствата за ПИМП е разписана и в приетата 

„Национална здравна стратегия (2014-2020)“: 

„ПОЛИТИКА 2: Реформиране на финансовата система на здравеопазването за увеличаване на финансовите 

ресурси и тяхното ефективно управление. 

 

МЕРКИ 

................ 

 Извършване на структурни промени в бюджета на НЗОК, като се увеличава относителният дял на 

средствата за финансиране на първичната извънболнична медицинска помощ..........(до 12-13% от 

бюджета на НЗОК).“ 

 

 Данни 

 Процентът на средствата за ПИМП трайно намаляват като процент от средствата за 

здравноосигурителни плащания на НЗОК. В СИМП и БП има колебания, но се установява 

тенденция към повишаване. 

Година Здравноосигурителни 

плащания (ЗОП) 

ПИМП % от ЗОП СИМП % от ЗОП БП % от ЗОП 

2012 2 214 520 000 7.6 10.9 52.7 

2013 2 383 511 000 7.3 10.4 49.5 

2014 2 472 462 000  7.1 10.7 55.8 

ЗОП- средства за здравноосигурителни плащания на НЗОК; ПИМП- първична извънболнична медицинска помощ; 

СИМП- специализирана извънболнична медицинска помощ; БП- болнична помощ. 
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Обсъждане 

Тенденцията за процентно намаляване на средствата за ПИМП е в явно противоречие 

с препоръките на Световната банка, европейските практики, мерките и политиките на 

приетата „Национална здравна стратегия (2014-2020)“. 

Това, че няма превишаване на средствата, предвидени за ПИМП, не означава, че са достатъчни. 

Причината е в строгото лимитиране на дейностите чрез налагане на парични санкции при 

преразход на средства, което лишава общопрактикуващите лекари да извършват по-голям 

обем профилактична, диспансерна, както и диагностично-лечебна дейност, съответно 

ограничава достъпа на пациентите до този вид дейност. Парадоксалното е, че този преразход 

касае средства за МДД и консултативни прегледи в СИМП и са извън бюджета за ПИМП.  

Изводът е, че няма как да има „надлимитни“ дейности в ПИМП, без да са налице такива в 

СИМП.  

Тенденция е в последните години да се търсят милиони за заплащане на надлимитни дейности 

в болниците, докато в СИМП това е за сметка на ОПЛ, които заплащат за тях от собственото си 

възнаграждение чрез налаганите им санкции, които се формулират в НРД като „неправомерно 

изразходвани средства”?! 

Необходими са финансови средства за осъвременяване и подмяна на остарялото оборудване 

на практиките, повишаване възнагражденията на ОПЛ и сътрудниците им, увеличаване по брой 

и квалификация на тези сътрудници, както и за поддържане и повишаване на квалификацията 

ни, за да отговорим адекватно на постоянно нарастващите изисквания и здравни потребности 

на обществото и др.  

 Предложение 

 Средствата за здравноосигурителни плащания за ПИМП за 2015 г. да станат 8% от 

общите здравноосигурителни плащания на НЗОК в съответствие с политиките и мерките на 

„Национална здравна стратегия 2014-2020“ и Световната банка. 

 

       УС и НС на НСОПЛБ:  

 

17.09.2014 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм 

Гр. София      (Председател на НСОПЛБ) 


