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Изх. №36/01.10. 2015 г.     ДО: 
        Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  
  ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

     
        КОПИЕ ДО: 
        ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО  
        ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

 

 Уважаема д-р Дариткова, 

 Уважаеми членове на Комисията по здравеопазването, 

Представяме на вниманието ви предложение за размера на бюджет 2016 за ПИМП.  

I. БЮДЖЕТ ПИМП 

1. Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2016 г. да бъде в размер на 205,5 млн. лв., 

съобразно препоръките на Световната банка и НЗС 2014-2020. Изготвили 

сме и проект, който можем да представим, с примерно разпределение на 

бюджета като акцентът е върху съществуващите дейности и в по-малка 

степен върху капитационното заплащане. Така запазваме тенденцията за 

процентно увеличаване на заплащането за дейности като средствата за 

капитация са 47% от бюджета за ПИМП.  

2. За въвеждане на допълнителни дейности в ПИМП би могло да се говори само 

при осигурен бюджет извън обсъждания в т.1 при наличие на прогнозни 

цени и обеми. В настоящите условия, приемаме за по-реалистично това да е 

обект на обсъждане през предстоящата 2016 и при постигане на разумни 

договорености да се въведе през 2017. Уместно е преди имплементирането 

на такива промени да има поне тримесечно пилотно тестване в определени 

практики. 

3. При условие, че бюджетът е нищожно завишен, каквото е искането на НЗОК 

към момента, предлагаме „увеличението” да бъде разпределено в 

капитационното заплащане. 

4. Настояваме в ЗБНЗОК за 2016 да се разпише, че не се допуска прехвърляне 

на средства  за ЗОП от едно перо в друго-текст, който съществуваше допреди 

няколко години. 
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5. Предлагаме Резервът на НЗОК да се използва за изплащане на непредвидени 

разходи по пера, като това също бъде ясно формулирано в ЗБНЗОК. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Капитационно заплащане 

 

Осигурява: 

 

 Правото на здравноосигуреното лице с непрекъснати здравноосигурителни 

права да ползва услугите на избрания ОПЛ, които са дефинирани 

предварително; 

 Капитацията осигурява задължението на ОПЛ да осигури и извърши при 

необходимост тези дефинирани дейности. 

 

Това е заплащане за т. нар. непредвидими, нерегулируеми дейности, които 

включеното в листата на ОПЛ здравноосигурено лице може да ползва при 

необходимост. Един човек може да има свръхпотребление, друг по-малко, трети да 

не ползва цяла година услугата на лекаря. ОПЛ реализира нетен приход, само 

когато здравноосигуреното лице не ползва или ползва, но без свръхпотребление, 

осигурените чрез капитационното заплащане услуги, т.е. е в добро здраве.  

 

Размерът на капитационното плащане е функция на: 

 

 Пакета услуги; 

 Цените на различните видове консумативи, поддръжка и други, 

осигуряващи условията на работа; 

 Средният размер на трудовото възнаграждение в системата на 

здравеопазване; 

 Средното потребление на предоставяната от ПИМП услуга, изчислена като 

брой посещения на включен в пациентската листа годишно. 

 

Данните от външни източници сочат, че средното потребление е 3.5 – 4 посещения 

на човек годишно. Това са непредвидимите посещения, осигурявани от 

капитационната сума. При средна стойност на капитационно заплащане за трите 

възрастови групи в размер на 1.25 лв. Месечно (при действащите стойности в НРД 

2015) или 15.00 лв. за 12 месеца е видно, че повече от едно посещение годишно на 

едно и също физическо лице, води до обезценяване, всъщност до изчерпване, на 

средствата за медицинската дейност, осигурявана чрез капитацията.  
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2. Заплащане за дейности 

 

Това е заплащане за т. нар. предвидими, прогнозируеми и регулируеми дейности - 

профилактични прегледи, имунизации, грижа за болни с хронични заболявания 

(диспансеризация). За четиринадесет години тези дейности все още не са 

достигнали задоволителна „касова” цена, макар че процедурата по изпълнението 

им бе допълвана в интерес на здравето на пациентите. 

 

В нашите разчети са завишени стойностите на дейностите, съобразно 

съдържанието, трудността и честотата на прегледите.  

Нов момент е въвеждането на коефициенти при определяне на стойността на 

прегледите при диспансерно наблюдение на лица с едно, две и повече от две 

заболявания:  

 • За пациент с едно хронично заболяване – базова цена 10,00 лв., т.е. 

коефициент 1.0; 

 • за пациент с две хронични заболявания – базовата цена х 1.2 

(12,00лв.); 

 • за пациент с повече от 2 хронични заболявания – базовата цена х1.4  

(14.00лв.). 

Въвеждането на този метод на остойностяване на дейността значително ще 

подобри дейността по диспансерното наблюдение. Коефициентът при заплащане 

отразява по-големия обем дейности, извършвани по време на диспансерното 

наблюдение на ЗЗОЛ и е стимул за цялостно обхващане на по-голям процент от 

хронично болните.  

Средствата по Национална програма за първична профилактика на рака на 

маточната шийка са изведени в размер на около 60 хил. лв. не са включени в 

общия бюджет за ПИМП, тъй като не са част от бюджета на НЗОК, генериран от 

здравноосигурителни плащания, а са част от държавния бюджет. 

 

       С уважение! 

София      За УС и НС на НСОПЛБ:   

01.10.2015 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм  

       (Председател на НСОПЛБ,   

       председател на НЕСЛБ по ОМ   

       към БЛС) 


