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Изх. № 23 / 10.06.2022 г.

ДО:
ДОЦ. Д-Р АНТОН ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОПИЕ ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СТАНОВИЩЕ
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 47-202-01-32, внесен от
Министерски съвет на 8 юни 2022 г.

Уважаеми доц. Тонев,
В представения законопроект установихме разпределение на постъпилите
допълнително средства по пера: административни дейности, болнична помощ, резерв и
др. По отношение бюджета на ПИМП промяна няма.
Вероятно, за съставителите на Проекта, първоначалният, предкризисно приет
бюджет 2022 за ПИМП, а и за здравеопазването в цялост, е достатъчно компенсиращ и не
изисква промени, както в много други сфери. Но, все пак, инфлационният и ценови
натиск е също толкова ефективен върху системата на здравеопазване, колкото и върху
всички останали.
От друга страна, при евентуално преизпълнение на бюджета за ПИМП (важи и за
СИМП) в НРД и анекса към него са заложени още механизми за рязко намаляване
стойността на всяка една медицинска услуга, а в ПИМП и различна цена за една и съща
дейност (???) в зависимост от това, колко пъти е осъществена (профилактични прегледи
на лица над 18 години), което е необичаен израз на повишено внимание и загриженост
към тази част от системата на здравеопазването.
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В резултат на посоченото дотук, преизпълнението на бюджета се очертава като
невъзможно, но новата ситуация, в която се намира страната ни, би поставила под
въпрос неговата достатъчност в близките месеци, което пък оформя парадоксалната
комбинация от недостатъчност при липса на изпълнение или преизпълнение.
Ето защо считаме, че освен по посочените пера, част от допълнителните приходи
следва да бъдат разпределени и между ПИМП и СИМП или поне да бъдат заделени в
резерв,

целево

предвидени

ваксинопрофилактиката

за

тях.

Също

така

е

по национални програми да

уместно

заплащането

на

се изравни с това на

ваксинопрофилактиката покривана от НЗОК.

София,

За УС и НС на НСОПЛБ

10.06.2022 г.

Доц. д-р Любомир Киров, дм

Lyubomir
Kirilov
Kirov

Digitally signed
by Lyubomir
Kirilov Kirov
Date: 2022.06.10
09:12:57 +03'00'

2

