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1. Въведение 

С настоящата разработка се анализират публично-достъпната информация и контролните 
дейности на МЗ, ЛЗ, НЗОК И РЗИ. 

Прави се подробен анализ на отчетността на лечебните заведения , относно разходите за 
лекарствени продукти 

2. Цел на проучването 

Основна цел на настоящата разработка е изготвянето на обзорен и аналитичен 
преглед на отчетността на лечебните заведения, относно разходите за лекарствени продукти 
и анализ на контролните дейности от бюджетните институции, както и проучване и анализ 

на публично-достъпната информация.  

3.Основание за документалното изследване  

Настоящото изследване се изготвя в изпълнение на под-дейност 6 на Дейност 1 от 

Индикативния график по Проект „Разработване на предложения за подобряване на 
гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, 
формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 
лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, стартирал на 15.01.2019 г.  
Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) е бенефициент по цитирания по-
горе проект, относно събраните емпирични данни от реализираното проучване на 

законодателната уредба и правилата на съответните органи: МЗ, НЗОК и лечебните 
заведения за болнична медицинска помощ, които са в договорни отношения с НЗОК относно 
финансиране, контрол и отчетност при разходване на средства.  

 

Обхват на проекта  

Проектът обхваща проучване на законодателната уредба и правила на Министерство 
на здравеопазването, Лечебните заведения, Национална здравноосигурителна каса и 
НСЦРЛП . 

4.  Методология на изследването 

Използвани методи относно публичността, касаеща лекарствена информация и  годишна 

публична отчетност  за разходи за лекарства  на МЗ и РЗИ, НЗОК   : 
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(1) Документален метод – проучена е съществуващата нормативна база, касаеща 

дейността на МЗ и негова отчетност, както и нормативната база, касаеща дейността 

на лечебните заведения.  

 Нормативно проучване на нормативна база, на която оперират РЗИ, както и 

отчетност от страна на МЗ.  

 Проучване на сайта на МЗ, относно предоставяне на достъп до обществена 

информация; 

 Проучване на сайтовете на 28-те  РЗИ,  относно  годишна отчетност  на 

финансови данни и респективно данни за лекарствени продукти; 

 Нормативните документи и уеб страницата на НЗОК, относно информация за 

лекарства за болнична помощ, проучени в периода  ноември 2019 г. - януари 

2020 г.  

(2) Аналитичен метод - за анализ и оценка на събраната информация, с цел да се 
проследят законовите процеси на финансиране, контрол и публична отчетност при 
разходване на средства за лекарствени продукти за болничната медицинска помощ в 
България и нагледно да се представят. 

(3) Статистически методи за обработка на събраната информация; 

(4) Аналитични методи за анализ и оценка на събраната информация;  

(5) Емпиричен метод – чрез него се определят и отразяват общите характеристики на 

системата за болнична медицинска помощ в България, която се финансира, чрез 

НЗОК и МЗ, като методът е базиран на множество източници и опит на екипа, 

изготвил проучването. Анализ на нормативната база и дейности, анализ на 

контролните дейности от бюджетните институции, както и проучване на публично-

достъпната информация на МЗ, ЛЗ, НЗОК и РЗИ 

(6) Проучване на  публична отчетност от страна на произволно избрани лечебни 

заведения относно отчетност на лекарства : 

 Проучване на отчетността на лечебните заведения в страната, на база на  

произволен принцип на общо 20 на брой държавни  общински лечебни  и 

частни лечебни заведения от различни области. Основен критерий при 

селекцията на болниците е наличието на уебсайт на лечебното заведение с 

публично достъпна информация за потребителите на здравни услуги.  

 Анализ на нормативната база, касаеща лечебните заведения и източниците на 

финансиране. Проучени са  отчетни  доклади и наличните документи, 

публично достъпни на уеб-страниците на  20 лечебните заведения.  На база на  

наличните документи, публично достъпни  документи, отчети, доклади и уеб-

страниците на лечебните заведения.  
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 Проучването е проведено за периода 16.10.2019-21.01.2020 г. Обхванати са   

лечебни заведения от различни региони  на случаен принцип; 

 Проучено е предоставянето на достъп до обществена информация и отчетност 

на финансови показатели  до потребители и пациенти;  

5. Министерство на здравеопазването - Достъп до обществена информация за 

гражданите    

Министърът на здравеопазването, като орган на държавна власт, е задължен субект за 

осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ). (1) 

Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която 

представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, 

ал. 2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване 

е уредено в ЗДОИ(1). За целта, той регламентира, както задължените субекти за осигуряване 

на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на 

такъв. В ЗДОИ е предвидена процедура, представена в Указанията относно прилагането на 

достъп до обществена информация.  

 При проследяване на сайта на МЗ за обществено достъпна информация,  е посочено, 

че най-често информация по реда на ЗДОИ търсят граждани на Р. България, журналисти, 

фирми и неправителствени организации. Основно темите, по които са постъпили заявления 

за достъп до обществена информация, са относно отчетност на институцията, упражняване 

на права или законни интереси, контролна дейност на администрацията, изразходване на 

публични средства, проекти на нормативни актове, предотвратяване или разкриване на 

корупция и нередности и др.  

 МЗ е поддържало рубрика Служебен бюлетин, но тя не е актуализирана от 2010г.   

Отчетни доклади на МЗ: (2)  

Според отчетния доклад на МЗ за 2019 г. , провежданата лекарствена политика цели 

създаването на баланс между необходимостта от реимбурсира не на иновативни лекарствени 

продукти и нуждите на пациентите, съобразявайки се с анализа на съществуващите 

терапевтични алтернативи в рамките на установения бюджет за лекарствени продукти.  

Процедурните и управленски механизми на системата за ценообразуване и 

реимбурсиране се стремят да гарантират, че добавянето на нови лекарства в Позитивния 

лекарствен списък се основава , както на оценка на научните доказателства за терапевтична 

ефективност, така и на ефикасността на разходите, въздействието върху бюджета и 

конкретно разглеждане на необходимите условия за целесъобразно предписване. –
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(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/24/otchet_mz_programen_31122019.

pdf 

Докладите са трудно систематизирани и дават информация за предимно бюджетни и 

счетоводни отчети.  

В тази рубрика са поместени актуални документи и архив на МЗ (бюджети, отчети, 

доклади и др.) Прави впечатление, че те са структурирани по хронология, а не тематично, 

което затруднява гражданите при търсенето на информация, например в областта на цените 

и реимбурсирането на ЛП, за които не се намира информация. Предоставената възможност е 

за активно търсене по дата, но не и по тематично направление, което в значителна степен 

затруднява откриването на информация по конкретна тема, която да е отчетена от МЗ и 

обществено достъпна за гражданите.  

Не се намира и образец за отчет за експерти и за граждани. Видно е, че различните 

очетни документи и през 2018 и 2019 г. са различно систематизирани, имат различна 

методология и формат, което още повече би затруднило гражданите.(3) 

На официалната уеб-страница на МЗ  до цените и реимбурсирането на лекарствени 

продукти в различни рубрики и раздели.  може да се стигне едва чрез рубриката „ Комисии“ 

и оттам да се отиде на сайта на НДЦРЛП , което доста би затруднило гражданите, тъй като  

съществува известна трудност да се открие при търсене по ключови думи, кой и как 

осъществява тези процедури. Следователно, необходимо е гражданите да имат значителна 

експертна оценка в областта на цените на лекарствата, за да стигнат до тази информация  

която е поместена на сайта на регулорната институция за цени .(4,5,6,7) 

Следва да се препоръча добавянето на функционалност или посочване на линк към 
сайта на МЗ на web-страницата на НЗОК, където да се поместват отчетите по тримесечие.   

Практически и разходите за лекарствени продукти на частните болници не са 

публично достъпни, но са заплащани от МЗ/НЗОК като част от стойността на клиничните 
пътеки, което означава, че пълният размер на държавните разходи за лекарствени продукти 
не е прозрачен и не може да се проследи, тъй като няма и нормативна база.   

6. Информация  на интернет страницата на МЗ за  финансова отчетност от страна 

на лечебни заведения  

Въз основа на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за 
финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична 
помощ и комплексни онкологични центрове на МЗ, министърът на здравеопазването  (ДВ 
51)  следва да публикува регулярна отчетна информация, но тази информация започва да се 
систематизира от средата на 2019 г.  

Редно е да се подчертае, че горепосочената Наредба № 5 е относима  за държавни и 
общински болници, а извън обхвата й остава всички частни болници, които имат сключени 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/24/otchet_mz_programen_31122019.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/24/otchet_mz_programen_31122019.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf
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договори с НЗОК/МЗ и, които отчитат лекарствени продукти, като част от стойността на 
клиничните пътеки, заплащани от МЗ/НЗОК. (8) 

В допълнение, разделът на сайта на МЗ, в който се публикува тази информация 
(Политики, Стандарти за финансова дейност, прилага ни от държавни и общински лечебни 
заведения), не предполага лесен интуитивен достъп до нея, дори и за специалисти в сферата 
на здравеопазването, а още по-малко за граждани.  

 

 

6.1  Стандарти за финансова дейност, прилагани от държавни и общински 
лечебни заведения на интернет страницата на МЗ; (9) 

Качени са следните документи за отчетност, като те датират  по тримесечия, едва от 2019 г. 

на сайта на МЗ. Дори и други институции, като НЦОЗА, да са водили отчетност, на сайта на 

МЗ няма индикирана носоченост, коя институция се е занимавала преди  2019 г.  (Таблица. 

1) 

 

Източник на 

информация  

Документ  - активен и към февруари 2020 

Сайт на МЗ Указание за попълване на единна електронна отчетна форма за държавни лечебни 

заведения за болнична помощ 
DOCX файл, 32,3 KB, качен на 30.09.2019 

Сайт на МЗ Указание за попълване на единна електронна отчетна форма за общински лечебни 

заведения за болнична помощ 
DOCX файл, 23,2 KB, качен на 30.09.2019 

Сайт на МЗ Ед инна електронна отчетна форма за месечен отчет за персонала в държавните и 

общинските лечебни заведения за  болнична помощ 
XLSX файл, 34,7 KB, качен на 13.04.2020 

Таблица. 1 Отчетни документи за лечебни заведени – сайт на МЗ 2019 до април 2020г. – Слайд 15 

 

6.2 . Финансови показатели на заведения за болнична помощ, публикувани на сайта 

на МЗ  

Налични отчетни документи за разходи за болнична помощ се публикуват от второ 

тримесечие на 2019 г., на сайта на МЗ. От предходни години, отчетни документи са 

нехронологични и индикаторите в отделните години не могат да бъдат проследени.  

В отчетните документи от 2019 и 2020 год. се отчита единни параметри в над 60 лечебни 

заведения. Разходите за лекарства и медицински изделия са в общ показател.   

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/09/30/ukazaniia_drzhavni_lzbp.docx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/09/30/ukazaniia_drzhavni_lzbp.docx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/09/30/ukazaniia_obshchinski_lzbp.docx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/09/30/ukazaniia_obshchinski_lzbp.docx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/eoof_ezhemesechen_otchet_personal_10-2020.xlsx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/eoof_ezhemesechen_otchet_personal_10-2020.xlsx
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В някои лечебни заведения, за посочения за 2019 г. , разходите за лекарства и 

медицински изделия достигат до 70%. (Таблица 2) 

 

Източник на 
информация  

Документ  - активен и към февруари  2020 

Сайт на МЗ  Финансови показатели на лечебни заведения за болнична помощ IV-то 

тримесечие 2019 г. 
XLSX файл, 257,6 KB,  

Сайт на МЗ  Финансови показатели на лечебни заведения за болнична помощ III-ро 
тримесечие 2019 г. 

XLSX файл, 424,8 KB, качен на 25.11.2019 

Сайт на МЗ  Финансови показатели на лечебни заведения за болнична помощ II-ро 
тримесечие 2019 г. 

XLSX файл, 181,0 KB, качен на 30.09.2019 

Таблица. 2 Финансови показатели на лечебни заведения за болнична помощ за 2019г , публикувани на сайта на 

МЗ 

 

6.3 Дейности на РЗИ и анализ на нормативна база, въз основа на която се 

осъществява тази дейност  

1.1 Дейностите на РЗИ  се основават на Устройствен правилник на РЗИ  от 18.01.2011г, 

издаден от Министъра на здравеопазването с последни изменения то 2019 г. Правомощията 

на РЗИ са разписани в Раздел II на посочения правилник.  

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) осъществяват държавната здравна политика 

на територията на областите в страната, въз основа на Закона за здравето. 

Тяхната дейност, която е заложена в чл. 10 от Закона за здравето  е основана и 

насочена към изпълнението на следните стратегически цели: ( 11 ) 

 Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна  политика на 

територията на съответната област. 

 Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.  

 Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол.  

 Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.  

По отношение на предоставянето на публично достъпна информация за лекарствената 

политика, правата и задълженията на гражданите за получаване на лекарствена терапия и 

други въпроси, относно лекарствените продукти, тяхната безопасност, цена и 

разпространение ,  е направен анализ на официалните сайтове на 28-те РЗИ в страната. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/08/finansovi_pokazateli_na__lzbp_iv_trimesechie_2019.xlsx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/08/finansovi_pokazateli_na__lzbp_iv_trimesechie_2019.xlsx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/11/25/finansovi_pokazateli_na__lzbp_iii-to_trimesechie_2019.xlsx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/11/25/finansovi_pokazateli_na__lzbp_iii-to_trimesechie_2019.xlsx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/09/30/finansovi_pokazateli_na__lzbp_ii-ro_trimesechie_2019.xlsx
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/09/30/finansovi_pokazateli_na__lzbp_ii-ro_trimesechie_2019.xlsx
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В преките задължения на РЗИ влизат следните функции, касаещи събирането, 

обработването и анализирането на бази данни относно лекарство-снабдяването и 

разходването на средства от Републиканския бюдежет за лекарства, което е заложено в 

Устройствен правилник на РЗИ  от 18.01.2011 г. в чл. 31, т. 9 и 10 (10): 

 

1.1 Издаване на разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от 

лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери, съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. За 

условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени 

продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени 

продукти (ДВ, бр. 54 от 2011 г.). 

1.2. Контрол на заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани 

със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;  

1.3. Събиране, обработване и контрол на отчетите по разделно отчитане на разходите в 

лечебните заведения за болнична помощ /всяко тримесечие/. 

Тази информация  се осъществява на всяко тримесечие и годишно. Експертът оказва и 

методична помощ при изготвяне на отчетите: 

  събиране, обработване и предоставя финансово-икономическа статистическа 

информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните 

заведения на територията на региона.  

 внедряване и поддържане на единни информационни системи за отчетност на 

лечебните и здравните заведения, оказване на методична помощ и осъществява 

контрол при прилагането им. 

1.4. Контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, 

условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на 

медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти; 

1.5. Внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните 

и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им; 

1.6.Събиране, обработване и предоставяне на медико-статистическа информация за 

дейността на лечебните и здравните заведения;  

1.7 .Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по 

реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (складове, аптеки, 

дрогерии) – кратност на проверките 2 пъти годишно – проверките се извършват от 

дирекция «Медицински дейности», но в указанията за планиране липсва определена 

кратност на проверките- определя се в оперативните годишни планове.  
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1.8. В РЗИ се води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които 

предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 

на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ; 

 

7 Анализ на дейностите в РЗИ за отчетност, въз основа на нормативната база и 

проучването на уеб-страниците на  всички РЗИ в Р. България .  

8 Въз основа на  поставената цел и методология за проучването на отчетността на 28 РЗИ в 

страната в периода октомври 2019 – февруари 2020 г. бяха, проучени сайтовете им 

относно дейностите и годишната  отчетността на 28 РЗИ-та в страната, което е вменено 

като задължение на главния секретар на всяко РЗИ, на базата на Устройствен правилник 

на РЗИ  от 18.01.2011 г,  а съобразно чл.27, ал.3 се предоставят ежегодно на МЗ. Не се 

откриват образци или други електронни формати за единно  отчитане, от страна на МЗ. 

(12) 

9 Информация и отчетност, относно разпределението и разхода на лекарствени продукти, 

заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на 

заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване , не се публикува 

официално на сайтовете на 28 (100%) РЗИ-та,  Това е видно от представената 

информация и може да бъде проследено, чрез представените линкове. /Приложение 1/ 

10 Информацията, която касае лекарствените продукти и е публично достъпна на сайтовете 

на РЗИ, са списъци на аптеките, получили разрешение по реда на Закона за 

лекарствените продукти в хуманитарната медицина , за функциониране в съответния 

район. Регистър на аптеките се води  и поддържа от ИАЛ. Съгласно чл.19 от ЗЛПХМ, 

Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа  и води регистър на издадените 

разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. РЗИ няма задължение да 

поддържа този регистър, затова се поддържа само от някои териториални РЗИ-та 

 

11  Регионалните  здравни  инспекция са задължени да  поддържат публични  регистри на  
 издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от 

лекари и лекари по дентална медицина, който съдържа: номер и дата на издаденото 

разрешение; 
 данни за номер, партида, том и страница, под който лечебното заведение е 

вписано в регистъра на съответната РЗИ; адрес на лечебното заведение за извънболнична 
помощ; дата на прекратяване на разрешението и основанието за това; забележки по 

вписаните обстоятелства.  
 издадените удостоверения за регистрация на дрогерия, който съдържа: номер и 

дата на издаденото удостоверение; седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за 
регистрация на дрогерия; име, лични данни и адрес на ръководителя на дрогерията; адрес на 

http://www.rzibl.org/dokumenti/saprrzlahm.xls
http://www.rzibl.org/dokumenti/saprrzlahm.xls
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дрогерията; дата на прекратяване на регистрацията и основанието за  това; забележки по 

вписаните обстоятелства. 
Проучване на достъп до обществена информация и  отчетността от страна на РЗИ-та в 

страната: 

2. Нормативни основания за достъп до обществена информация 

С  вътрешни правила се определят реда и начина за предоставяне на достъп до 
обществена информация в РЗИ и предоставяне на информация от обществения сектор за 
повторно използване, по силата на разпоредбите на Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ). (1) 

Обществена информация в РЗИ, по смисъла на тази процедура, е всяка информация, 
свързана с обществения живот на Р. България и даваща възможност на гражданите да си 
съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона за достъп субекти. 
(13) 

Информацията, която се събира, създава и съхранява в РЗИ,  във връзка с дейността на 
същата, представляваща обществена информация , следва да се  публикува периодично на 
официалната интернет страница. Форми и образци за отчетност на тази информация не са 
заложени  в Правилника.  

  Информация от обществения сектор е всяка информация, обективизирана върху 
хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или 
видеозапис, и събрана или създадена от РЗИ. Информацията от обществения сектор следва 
да се поддържа и в хартиен, и в електронен вид. 

Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски 
или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките 
на правомощията или функциите на РЗИ. 

 

2.1  Публична отчетност на РЗИ 

Актуална статистическа информация за здравно-демографските характеристики на 

съответния административен район се отчита ежегодно и се публикува на сайтовете на РЗИ, 

но в тези отчети не фигурира анализ за разпределението и разхода на лекарствени продукти, 

заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването, за лечение на 

заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.  

 

На всички  анализирани  сайтове на 28-те РЗИ , бе проследен показател за достъп до 

обществена и публична отчетност от дейността им, при 26  от общо всички (92% ), са 

поместени насоки за осъществяване на процедура от страна на гражданите за подаване на 

искания за достъп до обществена информация, което предполага възможност за отчетност 

пред заинтересованите, за разходите за лекарствени продукти, финансирани от 

Републиканския бюджет, но това е процес, който отнема време и усилия. Само при 2 РЗИ -та 

(8%), Видин  и Кюстендил,  липсва подобна информация. Предвид, че на сайта на РЗИ е 
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вменено ежегодно отчитане към МЗ, публична отчетност на тези документи не се намира 

при 100% от всички РЗИ-та. При 14 от тях (50%), е налична публична отчетност.  

При тези, при които има отчетност, се вижда че няма унифициран формат, а всяко 

РЗИ е подходило по различен начин и за различен период.  Например, РЗИ -Варна има 

доклади от 2012 до 2019 г, РЗИ – Бургас само за 2017г. и след това липсват актуални данни.   

Ловеч отчита анализ на състоянието на специалистите в областта на 

Здравеопазването, съгласно чл.44, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването /област Ловеч - 2019 година/, Указание за реда 

за отчитане на информацията за регистрираните заболявания от злокачествени 

новообразувания и демографски показатели само за 2018 и 2019 г. Най-дълъг период на 

демографски показатели се отчитат от РЗИ - Хасково за периода 2004 -2017г.  (Фигура. 1) 

 
Фигура. 1.Публична отчетност при 28 РЗИ-та в Р. България – декември 2019 г 

Приложение 1 

Изводи от проведеното проучване на сайтовете на РЗИ 

 По-ефективното функциониране и предоставяне на информация за гражданите може 

да бъде обособена в самостоятелно падащо меню, в което да се заложат различните 

индикатори  на данни, които касаят обществото относно медицинската и здравна 

услуга, предоставяна от РЗИ - лекарства, които се предоставят от МЗ, количества, 

които се разпределят на лечебните заведения и колко броя болни се покриват. 

Предвид, че това касае бюджетни средства, всички данни следва да са публично 

налични и да има прозрачност на  процесите и отчетните данни, относно тези 

дейности.  

 Следва да се предвиди и раздел, относно контрола върху доставките и разпределянето 

на лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет, и отпускането на броя на  
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пациенти, а също задължителните за МЗ анализи, оценки и прогнози по проблемите 

на лечението с лекарствени продукти, които РЗИ ежегодно  предоставя на МЗ . 

 Следва да има раздел за всички допълнителни средства за лекарствени продукти, 

които в хода на една календарна година се гласуват, като ваксини или средства, 

насочени за профилактична или лечебна дейност в съоветната област, която РЗИ 

обслужва.  

 Следва да има раздел за икономическа обосновка и финансови анализи за разходени  

средства в региона и проект за тяхното разходване, както и контрол по тяхното 

изпълнение със заложени индикатори.  

  До момента подобни анализи липсват и следва да се заложат подобни изисквания за 

мониторинг и контрол от страна на МЗ към РЗИ 

7. Законово основание за функциониране на лечебните заведения  и финансова 

отчетност  

Правните въпроси, свързани с болниците се уреждат със „Закон за лечебните 

заведения“, приет 1999 и изменян многократно. В България съществува система за 

акредитиране на болничните заведения, целяща постоянен контрол на качеството на 

извършваните дейности. За целта към Министерството на Здравеопазването е създаден 

Акредитационен съвет.(33) Правно основание за дейността на ле чебните заведения в Р. 

България e въведено чрез чл. 46, чл. 47, чл. 49 и чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните 

заведения; Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична 

помощ и домовете за медико-социални грижи; (14) 

7.1 .Нива на медицинската помощ – място и роля на болничната медицинска помощ в 
страната. 

        Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за 
лечебните заведения, здравните заведения по Закона за здравето  и Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и 

институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на 
здравето. 

В частност, здравното обслужване в Република България се извършва от здравни 
заведения, регламентирани в Закона за здравето, и от лечебни заведения, регламентирани в 

Закона за лечебните заведения.  
       Здравните заведения по смисъла на Закона за здравето са Националните центрове по 
проблемите на общественото здраве;  Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);  
здравните кабинети в детски градини, училища и др., както и оптиките. Аптеките пък са 
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здравни заведения със статут и дейност, определени със Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина. 
Здравни заведения в исторически план са и амбулаторно-поликлиничните заведения, 

болничните заведения, санаторно-курортните и лечебно-оздравителните заведения, 
създадени по реда на Закона за народното здраве, до преобразуването, закриването или 

ликвидирането им по реда на Закона за лечебните заведения.  
    Отношение към предмета на изследване имат и Законът за здравното осигуряване, 

Законът за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, и 
приетите подзаконови нормативни актове. 
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7.2 Законови изисквания към лечебните заведения.  

 
Болниците в България са лечебни заведения, в които се предлагат специализирани 
стационарни и амбулаторни медицински услуги.  

        Лечебните заведения по Закона за лечебните заведения се създават по реда на 

Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на 
ЗЛЗ.(30) 

Те осъществяват дейността си, само след получаване на разрешение или извършване на 
регистрация при условията и по реда на Закона за лечебните заведения. Лечебните заведения 
оказват извънболнична и болнична помощ. Те се създават от държавата, от общините и от 
други юридически и физически лица.  

ЗЛЗ предвижда най-общо три големи групи лечебни заведения съобразно извършваната 
медицинска дейност, както следва:  

- Лечебни заведения за извънболнична помощ,  
- Лечебни заведения за болнична помощ  

- Лечебни заведения, притежаващи определена специфика и особености (хо- списи, 
домове за медико-социални грижи и пр. ).  

Всяко лечебно заведение, има своите правни особености, както от гледна точка на 
извършваната медицинска дейност, така и по отношение на търговскоправния и 

административноправния режим на създаване и управление.  
Тези особености оказват влияние при определяне на организационната форма, под която 

ще действа лечебното заведение – физическо лице, кооперация или търговско дружество, 
както и вида на самото търговско дружество. За учредяването на  лечебно заведение е 
необходимо кумулативното изпълнение на съответните изисквания, валидни за учредяване 

на кооперация по реда на Закона за кооперациите, респективно търговец или търговско 
дружество по реда на Търговския закон, както  и наличие на регистрация или разрешение за 
дейност съгласно Закона за лечебните заведения. 

По отношение на собствеността болниците, могат да бъдат общински, държавни или 

частни. Преобладаващата част от съществуващите в България болници са държавна или 
общинска собственост.  

Болниците могат да бъдат многопрофилни – за лечение на множество заболявания, 
и/или специализирани – за спешна помощ, по вътрешни болести, кардиология, онкология, 

акушеро-гинекология, УНГ, дерматология и др.  
 

Дейности, които лечебните заведения могат да осъществяват  
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Лечебните заведения оказват извънболнична и болнична помощ.  

Лечебните заведения са равнопоставени, независимо от собствеността им , т. е. 
публичните и частните лечебни заведения са равнопоставени. Лечебните заведения не могат 
да извършват търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински 
дейности и за обслужване на пациентите.  

        Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които 
работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските  стандарти за качество на 
оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските 
стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването.  

        Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на 
информация, както и здравно-информационни стандарти, утвърдени с наредба на министъра 
на здравеопазването. (30, 31)  
   

 
7.3   Основни характеристики за осъществяване на дейността на лечебните заведения  

Лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за 

кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-

социални грижи диализните центрове и тъканните банки се учредяват от държавата и 

общините, от юридически и физически лица като търговски дружества или кооперации и 

осъществяват дейност след получаване на разрешение.  

Лечебното заведение за болнична помощ извършва дейността си в съответствие с 

утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.  Лечебното заведение за 

болнична помощ осигурява  медицински специалисти на основен трудов договор.(30) 

Лечебното заведение за болнична помощ извършва дейността си при наличие на 

определените в медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения  

технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното 

лечебно заведение и в съответствие с утвърдените стандарти за финансова дейност - в 

случаите по чл. 6, ал. 6 от Закона за лечебните заведения.  

Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение 

на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението, включително и 

на медицинска помощ при спешни състояния. В съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, 

ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра 

медицинска практика. 

Законосъобразно осъществяване на дейността на лечебните заведения е на база на 

Закона за лечебните заведения,  като разрешението за осъществяване на лечебна дейност се 

издава за всички или някои от следните дейности: 
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7.4.  Лечебни заведения - законово  на  функциониране и осигуряване на 

лекарствени терапии   заплатени с публични или бюджетни средства.  

От 2000 г. от  преобразуването на лечебните заведения в търговски дружества по 

смисъла на Закона за лечебните заведения, дейността им започна да се финансира от НЗОК 
по пътеки и от МЗ, а общинските лечебни заведения, чрез бюджета на общините.  
Университетските лечебни заведения бяха на субсидия от МЗ. В последствия бяха допуснати  
и регламентирани плащания от страна на държавата. 

 

Административно-правен режим за създаване , финансиране  и контрол на лечебни 
заведения в Р. България.       

Видът на лечебното заведение има значение при административно-правния режим на 

създаването му. ЗЛЗ предвижда регистрационен или разрешителен режим за създаване на 
съответните видове лечебни заведения.  

Регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. 
Регистрацията се извършва в съответната Регионална здравна инспекция, на чиято територия 

се намира лечебното заведение. Това се извършва на основание чл. 39, ал. 1 от ЗЛЗ.   
Всяко от 28-те РЗИ-та в страната поддържа публичен регистър на регистрираните 

лечебни заведения.(16,17) 
       На разрешение подлежи дейността на лечебните заведения за болнична помощ , 

центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, 
комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните 
центрове.  

Разрешението за осъществяване на лечебна дейност се издава от Министъра на 

здравеопазването. Процедурата по издаване на разрешение е регламентирана в чл. 47 и сл. от 
ЗЛЗ и започва с представяне на заявление до Министъра на здравеопазването, към което се 
прилагат съответните изискуеми документи.  

В 75-дневен срок от подаване на документите, Министърът на здравеопазването издава 
разрешение за осъществяване на дейността на лечебното заведение или прави мотивиран 

отказ за издаването му.  
В Министерството на здравеопазването се води публичен регистър на лечебните 

заведения, получили разрешение за лечебна дейност, като регистрираните лица са длъжни да 
уведомяват за всички промени в обстоятелствата по извършената регистрация, в 7-дневен 

срок от настъпването им.  
        Освен регистрационния и разрешителния режим - Законът за лечебните заведения 
въведе и режим на акредитация. (33)Той се отнасяше за лечебните заведения за болнична 
помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за 

спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-
венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-
социални грижи, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 
заболявания, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските 
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центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-

консултативните центрове и тъканните банки подлежат на доброволна акредитация за: 
1. цялостната медицинска дейност на лечебното заведение; 
2. отделните медицински дейности;  
3. възможностите за обучение на студенти и специализанти.  

Акредитацията представлява административен режим за предварителен, текущ и 
последващ контрол на държавата върху качеството на медицинската и образователната 
дейност в лечебните заведения и се извършва от Акредитационен съвет към министъра на 
здравеопазването.  

       Оценяването на лечебното заведение се извършва съгласно определена методика по 
петстепенна оценъчна скала, която включва положителни оценки - "отлична", "много добра", 
"добра", "средна", и отрицателна оценка - "лоша". Положителните акредитационни оценки се 
определят за срок от една до пет години.  

        Акредитационната оценка се определя със заповед на Министъра на здравеопазването 
по предложение на специализирания орган по Акредитация. Заповедта за присъждане на 
акредитационна оценка съдържа една или няколко от следните оценки:  

1. оценка на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който 

тя се присъжда; 
2. оценка на отделните медицински и други дейности на лечебното заведение и срок, 

за който тя се присъжда; 
3. оценка на обучението на студенти и/или специализанти в лечебното заведение и 

срок, за който тя се присъжда.  
       В заповедта за определяне на акредитационна оценка за обучение на студенти и/или 
специализанти се вписват видът на обучението и специалностите, по които то се провежда.  

Министерство на здравеопазването поддържа публичен регистър с акредитираните 
лечебни заведения и тя е основополагаща за функционирането на лечебното заведение.  

Акредитирането беше валидно до края на 2019 г. , като  акредитацията беше едно от 
основните предпоставки, за да функционира лечебното заведение до края на 2019 г.  

След 19.11.2019 г. акредитационният режим премина в одобрителен по реда на Наредба 
№ 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват 

обучение на студенти и специализант и.(34) 
Наредба № 8 дефинира критерии и условия, на които трябва да отговаря структурата и 

организацията на дейността в дадено ЛЗ, както и необходимото оборудване и 
квалификацията на персонала, за да може то да осъществява дейности по:  

- клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и 
фармация; 

- клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление 
„Здравни грижи“; 

- следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и 
специалисти по здравни грижи. (34) 
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7.5. Финансиране на болничната медицинска помощ  

Осигуряването на ефективни механизми за устойчиво финансиране на здравната система 
е ключов фактор за реализиране на по-широката програма на реформиране и преориентиране 

на системата към променящите се здравни потребности.  
Нарастването на разходите се определя предимно от предлагането, в т.ч. на нови методи 

за лечение и технологии, както и от повишаващите се очаквания и изисквания на хората за 
защита от рискове за здравето и достъп до висококачествено медицинско обслужване. 

България не се различава от общата тенденция на устойчиво нарастване на здравните 
разходи. По международни сравнения общите разходи на правителството на България, 
съотнесени към БВП (усилието на разходите) и общите приходи, съотнесени към БВП 
(усилието на приходите), са малко над средните стойности в сравнение с други страни със 

сходни доходи.  
В сравнение със страни със сходни икономически показатели това е малко над средните 

стойности, което показва, че България дава по-голям приоритет на здравеопазването в 
рамките на разпределението на бюджета., както следва: Таблица 3 

 
 България  Европейски съюз 

Брутен вътрешен продукт (БВП) 8, 680 31, 130 

Здравни разходи, като част от БВП  8, 1% 9,8 

Здравни разходи на глава от 
населението  

1, 311 2, 913 

Разходи за лекарства като част то 
БВП 

1,5% 1.0% 

   
Таблица 3. Разходи за здравеопазване в Р. България и в ЕС 
Източник https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_english.pdf 

и  www.nsi.bg  

 
Ефективното разходване на средствата за  определянето на приоритетни здравни услуги 

и стратегическо преразпределение на ресурсите:  

 по пакети здравни дейности;  

 по видове медицинска помощ - първична, специализирана извънболнична, болнична;  

 по направления - промоция, профилактика, скрининг, диагностика, лечение и 
рехабилитация;  

 по видове здравноосигурени лица и източници на здравноосигурителни плащания  

Съществен елемент на политиката за повишаване на ефективността на здравните 
разходи е прегрупирането на ресурсите по видове медицинска помощ – първична, 
специализирана извънболнична, болнична и спешна помощ.  

 Пакетът здравни дейности, осъществявани в болничната помощ, трябва да бъде 

периодично актуализиран с цел извеждане на дейности, които не налагат  болничен престой и 
могат да бъдат осъществявани в амбулаторни условия.  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_english.pdf
http://www.nsi.bg/
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 Необходимо е усъвършенстване на класификацията на болничните дейности и 

обвързване на финансирането със сложността и резултатите от болничното лечение.  
 

 7.6 Националната стратегия  и инициативи в системата на финансиране на 

здравеопазването. 

          “Националната здравна стратегия 2014-2020” е водещият стратегически документ, 
който конкретизира целите за развитие на системата на здравеопазването до 2020 г. Тя е в 
съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но 
въплъщава и стремежа на държавата за избор на национален път за развитие на системата на 

здравеопазване.  
           Документът е приет от Министерски съвет на Република България на 21.09.2013 г., 
като Националната здравна стратегия 2020 г. е актуализирана , въз основата на оценка на 
настъпилите промени през едногодишния период на изпълнение и приетите нови програмни 

и стратегически документи, законодателни промени и инициативи, свързани с развитието на 
страната и на системата на здравеопазване.  

Планът за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия 2020 е приет с 
Решение № 901 на Министерския съвет от 12 ноември 2015 г. и влиза в сила от 17 декември 

2015 г. (след приемането на стратегията от Народното събрание).  
           Визията, целите и приоритетите на Стратегията са дефинирани на базата на анализ на 
здравно-демографското състояние и състоянието на системата на здравеопазване в 
ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните 

десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от 
ЕС по отношение на ключовите фактори за устойчиво развитие.  
           Стратегията съдържа приоритети и политики за преодоляване на нарастващите 
предизвикателства пред здравето на българските граждани.   Представени са начините за 
обвързване на здравните политики с мерките, осигуряващи равнопоставеност, необходимите 

въздействия върху социалните детерминанти на здравето и основните предпоставки за 
функциониране на здравната система. 
            На основата на анализа на здравно-демографското състояние на населението, 
България определя своите Национални здравни цели, които са обективен израз на 

фокусирането на здравната политика върху устойчивото подобряване на здравето на 
българските граждани във всички възрастови групи: 

1. Снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст до 6.8 на 1000 
живородени деца; 

2. Снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст до 0.24 на 1000;  
3. Снижаване на смъртността при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна 

възраст до 0.28 на 1000;  
4. Снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 

годишна възраст до 4.19 на 1000;  
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5. Увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след 

навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години.  
          Постигането на петте националните здравни цели до края на 2020 г., при осигурена 
устойчивост на прилаганите политики и мерки, ще позволи през 2025 г. България да 
достигне настоящите средноевропейски нива на посочените 5 показателя.  (16) 

    Приоритет 2 на действащата Национална здравна стратегия е „Изграждане и 
управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към 
качество и резултати“.  

През последните години повишаващите се разходи за здравеопазване поставят пред  

управленските институции в цял свят сериозни предизвикателства. В много страни, 
относителният дял на здравния бюджет като процент от БВП расте повече от всякога. Редица 
здравни системи не успяват да удържат разходите, а финансовият натиск още повече 
затруднява постигането на точен баланс между потребности и ресурси, и осигуряването на 

адекватна социална защита, особено, като се имат предвид всички сложни обстоятелства на 
2020 г., свързани с пандемията от COVID19. 

Основна политика в рамките на цитирания по-горе приоритет на Националната здравна 
стратегия е „Политика 2.5. Оптимизирана болнична помощ“. 

Основните причини за бързото нарастване на разходите за болнична помощ са свързани 
с въведените механизми на финансиране от НЗОК.  

Разплащане на болниците, според стратегията следва да става на база на свободно 
реимбурсиране на разходите за предоставените услуги без съществени ограничения за броя 

на исканията за плащане, представяни от болниците. 
 Един от основните признаци на тази тенденция е много по-високата от международните 

норми честота на повторните хоспитализации в болниците.  
Друга причина за нарастващите болнични разходи е снижаването на т.н. 

„хоспитализационен праг” от страна на лекарите в извънболничната помощ, поради 

въведените лимитиращи фактори и липсата на мотивация да провеждат лечение в 
амбулаторни условия. За оптимизиране на болничния сектор е необходим широк обхват от 
интервенции.  

Постигането на напредък, според стратегията следва да бъде реализирано чрез мерки, 

насочени към ефективна регулация, основана на здравните потребности и финансови 
стимули, които се предоставят на доставчиците на медицински услуги. Освен създаването на 
среда със стимули за предоставяне на висококачествени услуги, болничният сектор се 
нуждае също така и от значителни инвестиции. Необходимо е да се интервенира във 

въвеждане на нови технологии и иновации, които ще дадат възможност за ранна диагностика 
и безопасно и ефективно лечение на все по-голям брой заболявания. Сред мерките, 
посредством които следва да бъдат реализирани поставените цели на Национланата здравна 
стратегия се открояват и тези, касаещи настоящото изследване, а именно:  

 
1. Създаване на механизми за осъществяване на конкурентен подбор на базата на 

обективни и прозрачни критерии при избора на изпълнители на медицински 
услуги, финансирани с публични средства;  
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2.  Създаване на условия за развитие на високоспециализираните болнични 

центрове при гарантиран равнопоставен достъп на населението и ефективно 
разходване на ресурсите;  

3. Въвеждане на система за заплащане на болничната дейност, основана на 
резултати. (15) 

 
Стратегията констатира редица направления, от гореизброените, но реално сложната 

структура на системата на здравеопазването не може да функционира ефективно без 
здравно-информационна система, за да може да отчита здравните показатели и да извлича 

позитивните и негативните тендеции. 

 

 
Вижда се, че Р. България, Франция  и Кипър поддържат  най-висок брой лечебни 

заведения в ЕС на 100 000 души, два пъти повече от средния брой лечебни заведения за ЕС 
през 2014 г.  

Наблюдава се сериозна тенденция за намаляване на броя на лечебните заведения при 
Балтийските държави, Гърция, Ирландия    и  Швейцария от 1990 до 2014 г., но подобна 

тенденция в страната  ни не се наблюдава.  
Независимо, че в Р. България  има сериозна финансова задлъжнялост на лечебните 

заведения, се наблюдава трайна тенденция на поддържане на броя лечебни заведения. 
България е и на трето място в ЕС по легла, по данни на Еростат. 
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7.7. Брой лечебни заведения за болнична медицинска помощ в Р. България: 

  Според данни на Национален център по обществено здраве и анализи от 2014 г., 

България е една от държавите с най-голям брой болници и надвишава средностатистическата 

стойност в ЕС, спрямо този показател. Таблица 4 

Болници на  

100 000 души 

население  

 

1980 

 

1990  

 

2000  

 

2010  

 

2012  

 

2013  

 

2014  

Държави          

Австрия  ...  3.9  3.4  3.2  3.3  3.3  3.3  

Белгия  ...  3.7  2.2  1.8  1.7  1.7  1.7  

България  2.8  2.9  3.7  4.6  4.6  4.7  4.8  

Великобритания  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Германия  ...  ...  4.4  4.0  3.9  4.0  3.9  

Гърция  7.3  3.9  3.1  2.7  2.7  2.6  2.6  

Дания  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Естония  9.8  8.0  4.9  4.3  4.2  2.4  2.3  

Ирландия  ...  5.5  4.9  2.2  2.1  ...  ...  

Испания  2.9  2.1  1.9  1.7  1.6  1.6  1.6  

Италия  ...  3.1  2.3  2.0  1.9  1.9  ...  

Кипър  ...  ...  16.7  11.3  10.1  9.8  9.9  

Латвия  7.4  7.1  6.0  3.2  3.2  3.2  3.2  

Литва  6.0  5.3  3.5  3.7  3.5  3.4  3.2  

Люксембург  ...  ...  ...  2.4  2.5  2.4  2.2  

Малта  ...  ...  2.3  1.9  1.9  2.1  2.1  

Норвегия  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Полша  1.9  1.9  2.1  2.5  2.7  2.9  2.9  

Португалия  ...  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  

Румъния  1.9  1.8  2.1  2.6  2.4  2.4  ...  

Словакия  2.1  2.2  2.6  2.5  2.5  2.5  2.5  

Словения  1.2  1.1  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  

Унгария  ...  ...  1.7  1.8  1.8  1.8  1.8  

Финландия  ...  ...  7.5  5.2  4.9  4.8  4.7  

Франция  ...  ...  5.3  4.3  4.2  5.0  4.9  

Холандия  ...  1.7  1.3  1.7  1.6  1.6  1.6  

Хърватия  2.4  2.2  1.8  1.3  1.6  1.6  1.5  

Чехия  ...  ...  ...  2.4  2.4  2.4  2.4  

Швейцария  6.1  6.3  5.2  3.8  3.7  3.6  3.5  

Швеция  

 

1.1  1.4  1.0  ...  ...  ...  ...  

Европейски съюз  ...  3.4  3.2  2.9  2.8  3.0  2.9  

Таблица  4.  Брой на лечебните заведения на 100  000 души от населението, по години, в държавите от ЕС : От НЦОЗА от 

архив 

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=538&lang
=bg)архив 

 

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=538&lang=bg
http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=538&lang=bg
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7.8 Регистър на лечебните заведения  

Регистър на лечебните завeдeния в Република България се поддържа от МЗ  по 
области.(17) Общата бройка ежегодно се представя от Националния статистически институт. 
Броят на лечебните заведения е посочен на  сайта на  Националния стаситически институт. 

НСИ поддържа точна бройка /Официален сайт на НСИ/, която се актуализира в края на всяка 
година, като към 31.12.2016 г. (18) – данните са както следва:  
        Към 31.12.2016 г. в страната функционират 345 заведения за болнична помощ с 51 816 
легла, от които 321 болници с 49 589 легла, докато към 31.12.2019 г. се наблюдава спад с 

едва 4  (1%) лечебни заведения за болнична помощ.    Таблица 5 
         

Видове лечебни заведения   - 

общ брой 

Легла 

2016 

Брой ЛЗ 

2019 

Легла 

2019 

Лечебни заведения за болнична 

помощ 

345 51816 341 53997 

Болници 321 49589 319 51776 

Многопрофилни болници 181 36083 184 38249 

Специализирани болници 140 13506 135 13527 

Центрове за кожно-венерически 

заболявания 

5 50 3 30 

Комплексни онкологични центрове 7 1145 7 1169 

Центрове за психично здраве 12 1032 12 1022 

Лечебни заведения за извънболнична 

помощ 

2029 1163 2079 1223 

Диагностично-консултативни центрове 112 272 111 299 

Медицински центрове 702 825 738 844 

Дентални центрове 50 13 55 9 

Медико-дентални центрове 50 53 47 71 

Самостоятелни медико-диагностични и 

медико-технически лаборатории 

1115 - 1128 - 

Други лечебни и здравни заведения 140 2193 144 1914 

в т.ч. хосписи 45 1079 44 1103 

Таблица № 5 Лечебни заведения в Р. България към 31.12.2016 г. и 31.12.2019 г. Официален сайт на НСИ - (19) 
/Данните са от Архив 2016/ http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/HealthEstabl2016_IW2X7R2.pdf)   

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/HealthEstabl2016_IW2X7R2.pdf
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Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла за 2016г, а през 2019г се 
наблюдава увеличение и на броя и на леглата.  При тях изписването на лекарства се базира 
на извънболничната  помощ се базира и реално отчетността се и проследяването на 
финансовите показатели се извършват от НЗОК, затова те не са обект на проучването. 

(Таблица № 2.) 
Очевидно позитивна тенденция за повишаване на брой лечебни заведения , предимно 

в извънболничната помощ с 3% от 2016 до 2019г. се наблюдава само в Р. България.   
Независимо, че спадът на болничните заведения  към 2019г. е само с 1% според данните на 

НСИ Броят на лечебните заведение в Р. България и Франция е 4.9 и Кипър 9.9  спрямо  
100 000 души население в сравнение с другите страни на ЕС, които имат непрекъсната 
тенцедия за  ограничаване на броя лечебни заведения..  Таблица 4 и Таблица  
 Разпределението на лечебните заведения в страната по видове и по съответен брой легла е 

визуализирано в Таблица № 3 
 

8. Ежегодни финансови задължения на лечебните заведения   

 

Само за една година  през 2015 г. дълговете на болниците в страната са се увеличили с  
60 млн. лева. В края на 2014 г. те са възлизали на 720 млн. лв., а година по-късно надвишават 
780 милиона. 

  По-голямата част – 491 млн. лв. , са на 187-те държавни и общински болници.  
През годините, те продължават да растат – по данни на здравното министерство, още преди 
края на 2016-а са надхвърлили 500 млн. лева.  Останалите 292 млн. лв. са на частните 
болници, чийто брой отдавна премина 100.  Основна част от задълженията и на двете групи 

болници са към техните доставчици.  
-При държавните и общинските клиники, те заемат дял от 56% от всички задължения , 

а  
- при частните –  заемат дял от 37%.  

Вътрешната разбивка на този тип задължения показва, че основната част от тях е за 
лекарства и медицински изделия и много по-малък е делът на дълговете към комуналните 
доставчици на ток и вода, както и за други външни услуги. Друго основно перо са дълговете 
за заплати – при държавните клиники, те са 9%, а при частните – 12%. 

Основната разлика в структурата на дълговете на двата вида лечебни заведения , 
според собствеността им, са кредитите към банки.  

При частните болници, те достигат 18%, тъй като тези болници инвестират повече в 
развитието си и го правят сами, без да ползват помощ от държавата или от Европейския  

съюз.  
За сметка на това, при държавните болници могат да се усвояват по-лесно средства от 

евро фондовете, както и да се получават трансфери за капиталови разходи от 
Министерството на здравеопазването, колкото и да са малко (около 40 млн. лв. на година).  
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На сайта на МЗ и на други административни сайтове не се публикува регулярна 

ежегодна информация за задълженията на болниците. 
Систематизирана иниформация  за финансовите задължения  на болниците не се 

намират на сайтовете, а само в  частични доклади и от парламентарни питания в Народното 
събрание, които са несистематизирани и разпокъсани. Няма систематизирана информация и 

в насока бюджетни средства. (20) 

 

9. Анализ на финансови средства за лекарства за здравоосигурителни плащания за 

болнична помощ от НЗОК и тяхното отчитане и разходване от НЗОК  2000 – 2009 

г. 

За определяне на терапевтичните критерии и практиката на предписване в болниците, 
НЗОК започна да изработва т. нар. „клинични пътеки”, описващи стъпките в лечението на 
пациенти с определени диагнози.  

Минималния пакет медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 от Закона за здравното 

осигуряване първоначално се определя от министъра на здравеопазването с НАРЕДБА № 28 
от 12.11.1999 г. за определяне на минималния пакет медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване (Обн. - ДВ, бр. 106 от 03.12.1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 
15.05.2001 г.; в сила от 01.07.2001 г.; бр. 20 от 22.02.2002 г.; отм., бр. 1 от 03.01.2003 г.). С 

първата промяна на цитираната Наредба № 28 от 12.11.1999 г. е въведено понятието 
"клинична пътека" като система от изисквания и указания за поведение на различни видове 
медицински специалисти при лечението на пациенти с определени заболявания и се състои 
от: 

а) указания за общопрактикуващия лекар;  
б) указания за специалиста от извънболничната медицинска помощ;  
в) указания за специалиста от диагностично-консултативния блок на лечебното 

заведение за болнична помощ;  

г) указания за медицинския персонал от стационара на лечебното заведение за 
болнична помощ; 

д) изисквания за апаратура и оборудване, необходими за диагностика и лечение 
съобразно указанията за клинично поведение;  

е) изисквания за медицинска квалификация и правоспособност за работа с 
апаратурата и оборудването съобразно указанията за клинично поведение.  

С последващата промяна на Наредба № 28 от 12.11.1999 г. от февруари 2002 г. се 
определя за първи път минималният пакет болнична медицинска помощ, съдържащ 

диагностика и клинично лечение на определени заболявания, включени в клинични пътеки.  
Презицира се понятието "клинична пътека" като задължителен пакет от медицински 
дейности и отговорности на медицинските специалисти, свързани с лечението на пациенти с 
определени заболявания. 

 След постигане на консенсус с националните консултанти и практикуващите лекари 
през 2002 г. бяха създадени четиридесет клинични пътеки, включени в НАРЕДБА № 27 от 
17.12.2002 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
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на НЗОК (Обн. - ДВ, бр. 1 от 03.01.2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 27.05.2003 г.; отм., бр. 112 от 

23.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; Издадена от министър на здравеопазването).  
С последващата НАРЕДБА № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Обн. - ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г.; в 
сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2004 г.; бр. 15 от 24.02.2004 г.; доп., бр. 79 от 

10.09.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; отм., бр. 112 от 23.12.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; 
Издадена от министър на здравеопазването) пакета дейности в болничната помощ вече 
включва 111 клинични пътеки.  

От 01.01.2005 г. е в сила НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния 

пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Обн. - ДВ, бр. 112 от 
23.12.2004 г., отм., бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.). С тази наредба отново се 
уточнява понятието "Клинична пътека" - система от изисквания и указания за поведение на 
различни видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на 

пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със 
стационар (в сила от 01.01.2006 г.). Така от 2007 г., съществуват 266 клинични пътеки, по 
които се извършва и реимбурсиране на средства за лекарствени продукти за лечение на 
пациенти по време на болничния им престой, а през 2016 г. броят на клиничните пътеки е 

увеличен на 305.  
В сила от 01.01.2012 г. стойността на противотуморните лекарствени продукти, 

осигуряващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254 и 298, на 
необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати, но не 

и на другите лекарствени продукти за състояния/усложнения, произтичащи от основното 
заболяване или лечение, не се включва в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК. 
Лекарствените продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от 
НЗОК при спазване на правилата, въведени с т. 5 на забележките към приложение № 10.  В 
последствие текстът е редактиран и прецизиран няколко пъти, като последната редакция е: 

Стойността на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение по 
клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на 
необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати 
и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за 

състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в 
цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК. Стойността на еритро-, тромбо- и 
гранулоцитните колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната 
терапия и хелиращата терапия, прилагани в клиничната пътека по ред № 253 за 

състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение, не се включват в 
цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК. Лекарствените продукти се предписват и 
прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, 
въведени с т. 5 и 9 на забележките към приложение № 10.  

През януари 2012 г. се въвежда и понятието "Клинична процедура", включващо  
система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински 
дейности, при което назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат 
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престой на същия в лечебното заведение - изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 

часа. 
В последствие пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса, включително и тези извършвани в болничната помощ е променян 
последоватлено с няколко наредби на министъра на здравеопазването: 

- НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса  (Обн. - ДВ, бр. 98 от 
15.12.2015 г., в сила от 01.04.2016 г.; отм., бр. 24 от 29.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.); 

- НАРЕДБА № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса  (Обн., ДВ, бр. 
24 от 29.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.; 

- НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса  (Обн. - ДВ, бр. 29 от 

30.03.2018 г., в сила от 01.04.2018 г.; изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2018 г.; изм. и доп., бр. 2 от 
04.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.; отм. бр. 82 от 18.10.2019 г. с Решение № 6135 от 
23.04.2019 г. на ВАС по а. д. 10556 / 2018 г.). 

Понастоящем е в сила НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса  (Обн. 
- ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.; доп., бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 24.04.2020 г.). Съгласно 
нея „Клинична пътека" е система от определени с националния рамков договор за 
медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински  

специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности по отношение на 
пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой не 
по-кратък от 48 часа, а „Клинична процедура" е система от определени с националния 
рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни 
видове медицински специалисти в специализирани структури на лечебни заведения за 

болнична помощ при изпълнението по отношение на пациента на определени по вид и 
обхват дейности самостоятелно и/или преди, по време на или след болнично лечение по 
клинична пътека. Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа.  Съответно 
„Амбулаторна процедура" е система от определени с националния рамков договор за 

медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински 
специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения 
за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно-венерически 
заболявания и лечебни заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни 

постове (диализни места) по отношение на пациенти, чието състояние не налага непрекъснат 
престой в лечебното заведение.  

С подписването на Националния рамков договор се определя съответния обем и цена 
на клиничните пътеки, клничните и амбулаторните процедури, заплащани от НЗОК за срока 

на действие на договора. Чрез тях освен приложимите медицински дейности се осигуряват и 
необходимите лекарствени продукти.  

Цената е комплексна и не може да се отдиференцира разхода само за лекарства. На 
интернет страницата на НЗОК такива данни в отчетните доклади 2001 – 2009 г. също не са 
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публикувани относно разходвани средства по клинични пътеки, както и отделни суми, 
които лечебните заведения отделят за лекарства.(22) 

 Противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при 

злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с утвърдените 
фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни 
колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и 
хелиращата терапия, бифосфонатите и другите лекарствени продукти, повлияващи костната 

структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от  основното 
заболяване и лечение, са включени в пакета дейности по системно лекарствено лечение на 
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична 
медицинска помощ.  

 

 Отчетност на болничната помощ и разход на лекарства за болнична помощ 

2003-2009 г. 
 

Независимо, че се наблюдава завишаване на разходите за лекарства, заплащани от 
НЗОК на лечебните заведения, според отчетните доклади на НЗОК, не може да се установи 
дали това води до подобряване на качеството на здравното обслужване в лечебните 
заведения, т.е. средствата в системата на здравеопазване се изразходват ефективно и как се 

движи бройката на пациентите,  респективно, оздравели, починали и  др.(22) 
Данните за разходите на лечебните заведения са оскъдни. До 2009 г. са хаотични, 

непоследователни и разпокъсани, което възпрепятства възможността да бъдат проследени и 
анализирани детайлно различните показатели в посочените години 2000 - 2009. Отделните 

отчетни документи в годините не дават яснота за финансови параметри и показатели,  
Основен източник за общите разходи за лечебните заведения са Закона за бюджета на 
НЗОК за 2003-2009 г. Видно, че само за 5 години, в рамките на 2003-2008 г., разходите за 
болнична помощ нарастват близо четирикратно. (Фигура.2 ) 
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Фигура. 2. Здравноосигурителни плащания за болнична помощ (Данни от Закон за 

държавния бюджет на НЗОК, в млн. лв., 2003–2008 г.) 
 

Не се откриват данни, какви са разходите на отделните лечебните заведения за 
лекарства в отчетните документи, както и  средствата, които са отпуснати на отделните 
лечебни заведения.  

Според данните за бюджетните средства от Закона за бюджета на НЗОК, 

публикуван ежегодно, разходите за болнична медицинска помощ от 200 млн. лева през 
2003 г., в сравнение с 2008 г. , са се повишили повече от три пъти (786 млн. лв.).  

През 2006 г. средствата за болнична помощ, заплащани от НЗОК, бележат двукратно 
увеличаване, поради промяната в начина на финансиране на лечебните заведения (до този 

момент МЗ изцяло ги субсидираше). В посочените доклади от 2001- 2009г., липсват 
идентични показатели, които да се проследяват в отделните години. Не са въведени и 
иденични показатели през годините, които да могат хронологично да се проследяват,както и 
да могат да бъдат анализирани.  

Съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (чл. 15, ал. 1) годишният 
финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за 

дейността на НЗОК се одобрява от Надзорния съвет на НЗОК. Управителят на НЗОК внася 
чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от надзорния съвет 
годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на 
НЗОК.  

След това годишният отчет за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на 
НЗОК се внасят от управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването и 
Министерския съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година (чл. 30 
на ЗЗО). Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнение на бюджета 
и отчета за дейността на НЗОК се обнародва в "Държавен вестник".  
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Година 

 
Гласуван Бюджет 

НЗОК 

От ДВ 
Закон за бюджета на 

НЗОК 
в хил. лв. 

 
Болнична 
помощ – 

гласувани 
средства 

в хил. Лв  

 
Бюджета на НЗОК 

ДВ 

 

2010 2 633 730 1 016 932  ДВ 98, дек. 2010 

2011 2 633 730 958 020  

ДВ 98, дек. 2010 

2012 2 633 730 1 168 876 
 

 
ДВ 99, дек. 2011 

2013 2 710 276 

 

1 216 511 

 

 

(ДВ106, дек. 2013) 
 

2014 3 048 110 1 267 128  
 ДВ. 98, дек. 2014 

2015 

 

3 075 534 1 282 916  

 ДВ 107, дек.2014 

2016 
 

3 204 749 1 343 322  
ДВ 98, дек.2015) 

 

2017 
 

3 452 816,0 1 457 528,9  
 ДВ98, дек.2016 

2018 
 

3 859 978,0 1 824 560,7  
                            ДВ101,дек.2017 

2019 

 

4 299 603,0 2 001 464,4  

ДВ 102, дек.2018 

Табл. 6 Здравноосигурителни плащания за болнична помощ (Данни от Закон за държавния бюджет на НЗОК, в 
млн. лв., 2010 - 2019 г.) (21) 

 

Гласуван и отчетен бюджет за болнична помощ 2010 -2019 г нараства от 2010 до 2019 
г. двукратно от  близо 1 млд на 2 млд лв.  Фиг 2., като е видно, че този разход е 
приблизително 50% от бюджета на НЗОК.(35,36,37,38)  

На страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/2035 - Начало→За НЗОК→Годишни 

отчети на НЗОК) са достъпни Годишните отчети за дейността на НЗОК за периода 2001-2019 
г.  

Не са публикувани докладите за 2014 и 2015 г.  
 Данните за лечебните заведения в отделните години от започване дейността на НЗОК 

от 2001г  не са систематизирани и не се отчитат идентични показатели в годините, за да 
могат да се наблюдават тендеции и динамики на отделни дейности.  Независимо, че има 
публикувани данни  от 2001 г до 2019 г. не са набелязани различни тендеции в годините. 
Отчитат се предимно за лечебните заведения саннкции и глоби. Липсва хронологичност и 

https://www.nhif.bg/page/2035
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систематичност в отчетните документи на НЗОК за да могат да се проследят тендеции и 

показатели, които да са характерни и повтарящи се в годините. 
 

Лекарствени продукти, приложими при лечението на злокачествени 

заболявания, които се заплащат от НЗОК, извън стойността на клиничните пътеки и 

клиничните процедури . 

9.1 Разходи за пациенти с трансплантирани органи - Z94 

   

 В съответствие с НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 
г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 
лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (Обн. - ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) 
Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на клиничната пътека (КП) 

и/или амбулаторна процедура (АПр) лекарствени продукти, които на основание чл. 45, ал. 
20 ЗЗО са включени в пакета, определен с Наредба № 9 от 2019 г., както следва:  
1. противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при 
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания (в съответствие с утвърдените 

фармако-терапевтични ръководства) по КП № 240, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 251 и 
252 на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, 
бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и 
минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение;  

2. еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, 
имуносупресивната терапия и хелиращата терапия за хематологични заболявания, 
прилагани в КП № 244 за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или 
лечение;  
3. противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при 

злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания по АПр № 6 на необходимите 
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други 
лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за 
състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение;  

4. опиоидни аналгетици, предписвани за лечение на пациентите със злокачествени 
заболявания при диспансерното им наблюдение по АПр № 7 

Списък на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ е 
достъпен на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/1466 - Начало→За 
болници→Лекарствени продукти и медицински изделия, прилагани в болничната 
медицинска помощ→Лекарствени продукти, прилагани в болничната медицинска помощ) .  

Списъкът включва противотуморни лекарствени продукти за лечение по амбулаторни 
процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и 
хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при 
злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки  

№ 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2  и 252, на необходимите 
еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати. Посоченият списък 



 
 

 
 Проект „Разработване на предложения  за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 

реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Българска Асоциа ция за Лекарствена Информация (БАЛИ)                           www.eufunds.bg  

34 
 

също се актуализира 2 пъти месечно считано от 1 май 2018 г. Наличен архив на 

ежемесечните актуализации за периода от 2012 до май 2018 г. В публикуваните списъци 
няма ясно и систематизирано описание на настъпилите промени, което да е от полза за 
пациентите и респективно на останалите граждани.  Обикновено промените (примерно 
включването на нов лекарствен продукт в списъка) се отбелязват с различен цвят, като няма 

посочено обяснение какво означава маркираният в друг цвят текст. 
На същия линк от 16.01.2019 г. е наличен и Списък на лекарствени продукти при 

животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции на 
пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги.  
Отделно на интернет страницата на НЗОК е създадена секция Справка за брой болни 

и реимбурсна сума (https://www.nhif.bg/page/218 - Начало→Лекарства→Справки за брой 
болни и реимбурсна сума). Там са налични Справки за разходи за противотуморни 

лекарствени продукти по международно непатентно наименование, заплащани извън 
стойността на клиничните пътеки/ процедури представи по месеци до декември 2018 г. 
Наличните справки през годините са представени в различен формат, включващ АТС код, 
INN, реимбурсна сума в лева, в някои случаи - наименование на химико-терапевтична 

подгрупа, лекарствена форма, брой на ЗЗОЛ - броени за периода. 
По начина на представяне на информацията и поради липсата на консистентност на 

включената в справките информация е трудно да се изготвят обосновани анализи за достъпа 
на пациентите до необходимата терапия, както и средствата изразходвани за тяхното 

лечение.  
Съгласно чл. 41 на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и 

критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени 
продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, 
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Националната 
здравноосигурителна каса публикува на официалната си интернет страница ежегоден отчет 
за лекарствените продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински 
цели и високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и заплатените за 

тях средства, който периодично се актуализира. В съответствие с посочената промяната от 
26.02.2019 г. на Наредба № 10 от 2009 г. и с прилагане на механизми, гарантиращи 
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК се публикуват справки за брутен разход 
на лекарствени продукти за тримесечие на във всяка основна група, по INN, търговски 

наименования, опаковки и реимбурсна сума. Такава справка е достъпна за 2018 г., 2019 г. и 
за първото 3 тримесечие на 2020 г. (https://www.nhif.bg/page/218 ). Въпреки представянето на 
по-подробна информация в посочените справки за 2018 и 2019 г. все още липсва 
информация за лекувания брой пациенти със съответните МКБ кодове и лекарствени 

продукти.  
 В годишните отчети за дейността на НЗОК е достъпна информация за общия разход  
за лекарствени продукти по Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за лечение 
на злокачествени заболявания в лв. В този разход за 2019 г. са включени и разходите за 

https://www.nhif.bg/page/218
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животозастрашаващи кръвоизливи  и спешни оперативни и инвазивни интервенции на 
пациенти с вродени коагулопатии. Таблица 7 

Период Здравноосигурителни плащания 
за лекарствени продукти за 

лечение на злокачествени 
заболявания в условията на 

болнична медицинска помощ, 
които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните 
медицински услуги – Закон за 

бюджета на  НЗОК 

( в лв.) 

Разходи за 
злокачествени 

заболявания съгласно 
Годишния отчет за 

дейността на  

НЗОК (в лв.) 

2013 г.  145 000 000 173 019 295 

2014 г.  185 000 000 217 877 517 

2015 г.  175 000 000 247 748 755 

2016 г. 210 000 000 295 363 966 

(РЕШЕНИЕ на НС от 
07.09.2017 г., Обн. - ДВ, бр. 

74 от 12.09.2017 г.) 

2017 г. 225 565 600 364 297 748 

(РЕШЕНИЕ на НС от 

27.02.2019 г., Обн. - ДВ, бр. 
19 от 05.03.2019 г.) 

2018 г. 282 000 000 425 858 718 

(РЕШЕНИЕ на НС от 
07.10.2020 г., Обн. - ДВ, бр. 

88 от 13.10.2020 г.) 

2019 г. 385 000 000 516 815 351 

(РЕШЕНИЕ на НС от 
07.10.2020 г., Обн. - ДВ, бр. 

88 от 13.10.2020 г.) 

Таблица 7. Разходи за злокачествени заболявания съгласно Годишния отчет за дейността на НЗОК 

 

 

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 
г. в чл.1, ал.2 ред 1.5.6.5 са заложени средства за здравноосигурителни плащания за 
болнична медицинска помощ - за лекарствена терапия в размер на 57 584 хил. лева. 

 През 2012 г. НЗОК залаща на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, 
сключили договор с НЗОК за тази дейност в размер на 116 261 хил. лева. Изплатените 
средства за лекарствена терапия за онкологични заболявания , спрямо планираните са със 

сериозно надвишение и са  със 102 % повече от планираното. Анализ на този преразход не 
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се посочва в отчетните документи, дали се дължи на повишен брой пациенти, цени или 
други причини. 

В ЗБНЗОК за 2013 г.  в чл.1, ал.2 ред 1.1.3.7.4 са заложени средства за 
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - за лекарствена терапия в 
размер на 90 000 хил. лева.  

През 2013 г. НЗОК е заплатила на лечебните заведения за болнична медицинска 
помощ, сключили договор с НЗОК за този вид дейност в размер на 172 443 447лв. 

Изплатените средства за лекарствена терапия за онкологични заболявания спрямо 
планираните са с 93 % повече. Няма отчетени показатели, на какво се дължи това 
завишение и при кои лечебни заведения се наблюдава най-голямо завишение, спрямо 
предходен период. 

В ЗБНЗОК за 2014 г. в чл.1, ал.2 ред 1.1.3.7 са заложени средства за 

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - за лекарствена терапия в 
размер на 145 000 хил. Лева  като пример е дадено на Таблица 5. Видно е, че се наблюдава 
тенденция към непрекъснато нарастване на потреблението на тази група медикаменти. 
Причините за това са както следва: 

 Според отчетените документи на НЗОК това се дължи на разширяване на 

индикациите за приложение на таргетна терапия, съобразно с националните и 
европейските терапевтични стандарти. 

 Тенденции при таргетната терапия  за посочения период , според отчетни данни на 
НЗОК за 2014 г  са следните :  Таблица 8 

Лекарствени продукти за 
онкологични заболявания в 
болничната помощ, извън 

стойността на КП - Бюджет 
2014г. 

 

Средномес ечен 
разход на база 

бюджет 

Средно месечен разход 
за лекарствени 

продукти по КП и КПР 

 
 

Преразход на 

месец 

145 000 000 12 083 333 16 956 061 4 872 728 

 Прогнозен годишен 
разход на база 

първите 4 месеца на 
2014 г. 

 
Преразход на 

година 

203 472 734 58 472 734 

Таблица 8. Лекарствени продукти за онкологични заболявания в болничната помощ,  
                     извън стойността на КП, Бюджет 2014г.(22) 

 

 
 Включването в реимбурсния списък на нови лекарствени продукти за химиотерапия. 

Това е причината в публ. в ДВ, бр.111/2013г. изменение и допълнение на Наредба № 

40 за определяне на основния пакет от здравни дейности,   гарантиран от бюджета на 
НЗОК, вече включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново 
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международно непатентно наименование, както и всички промени в ПЛС, които 

водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК /включване на 
нови индикации към лекарствени продукти в списъка/ да се обобщава на 
дванадесетмесечен период при сформиране на проекто-бюджета за следващата 
година.  

 Таргетната терапия изисква продължителен,  прием на лекарствените продукти. 

Новите лекарствени молекули имат все по - широки индикации, с което се обхващат 
нови нозологични единици. Освен за индукция ( начално лечение), те се прилагат и 
като поддържащо лечение, което води до т.нар. „феномен на снежната  топка“.  

 Преобладаващо са оригинални продукти (с висока цена) и липсата на генерични 
аналози.  

 В някои случаи поради логистични трудности с наличността на някои лекарствени 

продукти / липса на внос/ , се налага замяна на един медикамент с друг, с по-висока 
цена / напр. Флуороурацил се заменя с Capecitabine/. 

 Провеждането на обществени поръчки по ЗОП за доставката на противотуморни 
лекарствени продукти от всяко едно лечебно заведение води до отчитане на 
различни цени за един и същи лекарствен продукт. На практика , НЗОК заплаща един 

и същи лекарствен продукт на няколко различни цени, което е прецедент при  
финансирането. Това беше причината  заради, който стана разминаването в цените 
на редица продукти през януари 2020 г.  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Финансова отчетност на разходите  на  лечебни заведения   

 
Относно финансовата отчетност на лечебните заведения, беше проведено 

документално проучване на 20 лечебни заведения в страната. Проследени бяха следните 
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параметри, показани в Приложение 1,  ценоразписи на лечебните заведения, дейности с 

НЗОК, отчетност на самото лечебно заведение и отчетност за лекарства. 

На сайта на МЗ фигурира списък с ценоразписи на лечебни заведения , съгласно чл. 

98, ал. 3 от ЗЛЗ.  На сайта на съответните 20 лечебни заведения , в по-голямата част от 

случаите, информация за ценоразписите  на услугите в лечебните заведения е  достъпна. В 

редица случаи, тази информация относно цените на отделните услуги  за повечето болници е 

налична на сайта  на МЗ.(23) 

Проследени са 10 частни лечебни заведения, като от тях само 30% поддържат 

ценоразписи на сайтовете си. Всички те имат договори с НЗОК, тъй като по един или друг 

начин индикират клиничните пътеки, които осъществяват. Налични отчетни документи не се 

намират при 100% от проследените лечебни заведения, както и отчетност за лекарства за 

нито една от последните пет години. 

Проследени са 10 лечебни заведения с 50% държавно участие- Приложение 2, 

Таблица 3 , като 100% от анализираните лечебни заведения качват ценоразписи за 

клиничните пътеки и други видове дейности, които извършват и тук също в 100% липсва 

годишна отчетност за лечебното заведение, както и данни за разходи  за лекарства. 

Някои лечебни заведения качват информация за обществени поръчки. Може да се  

даде пример със сайта на „УМБАЛ – Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, 

където е публично достъпно Ценово предложение за : 

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И  ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И  НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 

НА ПАЦИЕНТИ С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД” Приложение № 3А за  

лекарства от 18.12.2018 г. (24) 

В това ценово предложение фигурира Количество за брой единица лекарствена форма 

за 1 година, „Пределни ед.цени в лв. без ДДС за единица лекарствена форма към 18.12.2018 

год.“, както и „ Пределна обща стойност на лекарствените продукти без ДДС “.  Ако 

сумираме пределната обща стойност на лекарствените продукти без ДДС в различните 

категории, получаваме сумарна обща стойност на ценовото предложение за доставка на 

лекарствени продукти без ДДС, в размер на 2 054 858.08 лева без ДДС. (Табл. 6) 
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Това са косвени данни, по които бихме могли да съдим за планираните разходи за 

лекарствени продукти за 2019 г., но при други лечебни заведения, които са в Прилож ение 

2  подобни данни не са  публикували.  

Обща стойност на ценовото предложение в лв. към 18.12.2018 

год. 

 

Пределна обща стойност 

на лекарствените 

продукти без ДДС (в лв.) 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

№2 В ПЛС  

365 194.44 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 –  

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИСТЪР НА 

ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, 
ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ   

     

105 096.48 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – 

ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ 
ДОБАВКИ     

24 321.71 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ    

    

1 549 685.85 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 –  
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ 

С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА 

ХЕМОДИАЛИЗА       

10 559.60 

ОБЩО: 2 054 858.08 
    Таблица 9. Ценовото предложение на „УМБАЛ – Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора за   

доставка на лекарствени продукти без ДДС към 18.12.2018 год. (24) 

Независимо, че НЗОК функционира вече 20 години и лечебните заведения в страната 

ползват публични и бюджети средства, в нито едно от лечебните заведения ,  нито при 

държавните, нито частни не се откри  отчетен  годишен финансов  доклад по параметри. 

Всичко това води до извода, че няма такова законово изискване в страната. Това, от своя 

страна, води до сериозна непрозрачност на тези процеси, предвид, че независимо, че това са  

и частни или дружества с 50% държавно участие, или общински лечебни заведения, те 

следва да имат задълженията да публикуват конкретни показатели, най-вече по утвърдените 

стандарти на Наредба №5. 

Това следва  да  стане изискване към всички лечебни заведения, които имат договор с 

НЗОК и самите лечебни заведения да публикуват, а МЗ , на базата на тези финансови 

документи, да изисква параметри, които да обобщава. За сега само МЗ е започнало да 

обобщава параметри без сравнителни анализи, кои са слабите и силните страни във 
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финансовите аспекти, кое следва да се оптимизира. Очевидно липсата на информационна 

система  е довела до това положение, до изискване за финансови данни от страна на 

лечебните заведения, които те да публикуват ежегодно и задължително на техните интернет 

страници, независимо, че работят с публични и обществени средства, каквито са средствата 

на НЗОК. 

Следва да има не само цифри, но и финансови анализи и сравнения на индикатори 

между лечебните заведения, които да извеждат МЗ и НЗОК и това да е законово заложено.  

Идеята е да се посочват слабите и силните страни на системата в лечебните заведения и да се 

извеждат ясни решения и стратегически предложения и планове,  къде и какво следва да 

бъде реформирано. 

Изводи: 

1. РЗИ публикуват данни, които са различни  в отчетните документи  

2. Липсват единни изисквания за отчетност от страна на РЗИ и всяко отчита различни 

показатели, по различни образци и за различни периоди.  

3. Липсва публично достъпна информация за отчетност на лечебните заведения относно 

разходите за лекарствени продукти (в 100 % от анализираните лечебни заведения). 

Такава информация се предоставя на съответните РЗИ на всяко тримесечие, но не се 

публикува на уеб-страниците на лечебните заведения. 

4. Лечебните заведения с държавна или общинска собственост са предоставили 

публично достъпна информация за цените на услугите и подробни ценоразписи, както 

и за клиничните пътеки, които обслужва лечебното заведение . 

5. 30% от проучваните лечебни заведения с частна собственост , публично са 

предоставили само ценоразпис на предоставяните дейности и услуги на уеб-

страницата на лечебното заведение, като за някои от тях ценоразписи могат да се 

намерят за същите лечебни заведения на сайта на МЗ . 

6. Почти всички лечебни заведения са качили линкове с кои частни 

здравноосигурителни фондове работят. 

7. Липсват каквито и да са хронологични отчетни документи, от страна на всяко  

лечебното заведение, което ползва публични и бюджети средства от стана на НЗОК. 

8. Липсват отчетни документи  за лекарства от страна на лечебните заведения, които 

ползват публични и бюджетни средства от страна на НЗОК. 
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Приложение 1   

Отчетност на РЗИ-  за публични разходи и демографски показатели на населението 

РЗИ сайт Достъп до публична 

информация съгласно 

Закона за достъп до 

обществена информация  

Отчетност 

на публични 

разходи за 

лекарства 

Отчетност за 

здравно-

демографскит

е 

характеристи
ки на 

населението 

на съответния 

администрати

вен район  
(ежегодно) 

РЗИ Благоевград http://www.rzibl.org 
 

 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%
D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8

F 
 

https://www.rzibl.org/?p=629 

 
Не 

 
не 

РЗИ Бургас http://www.rzi-
burgas.com/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.rzi-
burgas.com/dostup%20do%20OI.htm 

 

 
Не 

да 
 

http://www.rzi-
burgas.com/statistik

a.htm 
Отчет за 2017 г 

 

РЗИ Варна http://www.rzi-

varna.com/  
 

 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://www.rzi-varna.com/dostap.php 

 

 

Не 

да 

http://www.rzi-
varna.com/strategy.

php 
отчет 2012-2019 г  

РЗИ Велико 

Търново 

http://www.rzi-vt.bg/ 

 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://www.rzi-vt.bg/dostyp.htm 

 

Не да 

http://www.rzi-
vt.bg/zdp.htm 

 
Отчети по  

тримесечия  от 
2014 до 07.01.2020 

РЗИ Видин http://www.rzi-

vidin.net / 

Не Не Не 

РЗИ Враца http://www.rzi-
vratsa.com/ 

 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.rzi-
vratsa.com/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=84&Itemid=8
4 

 
 

Не Не 

 
 

 
 

 
Процедура за достъп на гражданите 

 
 

 
 

http://www.rzibl.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.rzibl.org/?p=629
http://www.rzi-burgas.com/
http://www.rzi-burgas.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-burgas.com/dostup%20do%20OI.htm
http://www.rzi-burgas.com/dostup%20do%20OI.htm
http://www.rzi-burgas.com/statistika.htm
http://www.rzi-burgas.com/statistika.htm
http://www.rzi-burgas.com/statistika.htm
http://www.rzi-varna.com/
http://www.rzi-varna.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-varna.com/dostap.php
http://www.rzi-varna.com/strategy.php
http://www.rzi-varna.com/strategy.php
http://www.rzi-varna.com/strategy.php
http://www.rzi-vt.bg/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-vt.bg/dostyp.htm
http://www.rzi-vt.bg/zdp.htm
http://www.rzi-vt.bg/zdp.htm
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84
http://www.rzi-vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84
http://www.rzi-vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84
http://www.rzi-vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
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РЗИ Габрово http://www.rzi-gbr.org 
 

 
 

до обществена информация 
http://www.rzi-

gbr.org/categori es/dostap-do-
obshtestvena-informaciya-26-1.html 

 

Не да 
http://www.rzi-

gbr.org/categori es/z
dravna-statistika-3-

1.html 
Само за 2018 г. 

 

РЗИ Добрич http://www.rzi-

dobrich.org/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://www.rzi-

dobrich.org/index.php?node=pubinf 
 

Не да 

http://www.rzi-
dobrich.org/index.p

hp?node=health 
 

РЗИ Кърджали http://www.rzi-

kardjali.com/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://www.rzi-

kardjali.com/?page=%EE%E1%F9%
E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20

%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F
6%E8%FF 

 
 

Не Не 

РЗИ Кюстендил  http://www.rzi-kn.net/ 

 

Не Не да 

http://www.rzi-
kn.net 

 

РЗИ Ловеч http://www.rzi-
lovech.bg/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.rzi-
lovech.bg/info%20zdoi.html 

 

Не да 
http://www.rzi-

lovech.bg/statistika.
html 

отчет 2018 и 2019 г 

РЗИ Монтана http://www.rzi-

montana.org/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
https://www.rzi-

montana.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=381&Itemi

d=237 
 

Не Не 

РЗИ Пазарджик  http://www.rzipz.net/n

ews.php 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://www.rzipz.net/page.php?91 

 

Не да 

http://www.rzipz.ne
t/page.php?99 

отчет 2010 и 2019 г  

РЗИ Перник  http://www.rzi-
pernik.com/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://bg.rzi-
pernik.com/index.php/2017-06-02-18-

01-14 
 

Не Не 

РЗИ Плевен http://rzi-pleven.com/ Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
https://rzi-

pleven.com/category/достъп-до -
обществена-информация  

/ 

Не да 

https://rzi-
pleven.com/categor

y/демография/ 
отчет 2010 и 2018 

Г.РЗИ Пловдив http://www.riokozpd.c
om/ 

 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.riokozpd.com/вътрешни-
правила-за-достъп-до -обществена-

информация 
 

Не да 
http://www.rzipd.co

m/files/zdranaliz-
2017.pdf 

отчет за 2017г  
 

РЗИ Разград http://www.rzi-
razgrad.org/  

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.rzi-
razgrad.org/serv_admin41.php 

Не Не 

http://www.rzi-gbr.org/
http://www.rzi-gbr.org/categories/dostap-do-obshtestvena-informaciya-26-1.html
http://www.rzi-gbr.org/categories/dostap-do-obshtestvena-informaciya-26-1.html
http://www.rzi-gbr.org/categories/dostap-do-obshtestvena-informaciya-26-1.html
http://www.rzi-gbr.org/categories/zdravna-statistika-3-1.html
http://www.rzi-gbr.org/categories/zdravna-statistika-3-1.html
http://www.rzi-gbr.org/categories/zdravna-statistika-3-1.html
http://www.rzi-gbr.org/categories/zdravna-statistika-3-1.html
http://www.rzi-dobrich.org/
http://www.rzi-dobrich.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-dobrich.org/index.php?node=pubinf
http://www.rzi-dobrich.org/index.php?node=pubinf
http://www.rzi-dobrich.org/index.php?node=health
http://www.rzi-dobrich.org/index.php?node=health
http://www.rzi-dobrich.org/index.php?node=health
http://www.rzi-kardjali.com/
http://www.rzi-kardjali.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-kardjali.com/?page=%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://www.rzi-kardjali.com/?page=%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://www.rzi-kardjali.com/?page=%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://www.rzi-kardjali.com/?page=%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://www.rzi-kardjali.com/?page=%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://www.rzi-kn.net/
http://www.rzi-kn.net/
http://www.rzi-kn.net/
http://www.rzi-lovech.bg/
http://www.rzi-lovech.bg/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-lovech.bg/info%20zdoi.html
http://www.rzi-lovech.bg/info%20zdoi.html
http://www.rzi-lovech.bg/statistika.html
http://www.rzi-lovech.bg/statistika.html
http://www.rzi-lovech.bg/statistika.html
http://www.rzi-montana.org/
http://www.rzi-montana.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://www.rzi-montana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=237
https://www.rzi-montana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=237
https://www.rzi-montana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=237
https://www.rzi-montana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=237
http://www.rzipz.net/news.php
http://www.rzipz.net/news.php
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzipz.net/page.php?91
http://www.rzipz.net/page.php?99
http://www.rzipz.net/page.php?99
http://www.rzi-pernik.com/
http://www.rzi-pernik.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://bg.rzi-pernik.com/index.php/2017-06-02-18-01-14
http://bg.rzi-pernik.com/index.php/2017-06-02-18-01-14
http://bg.rzi-pernik.com/index.php/2017-06-02-18-01-14
http://rzi-pleven.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://rzi-pleven.com/category/достъп-до-обществена-информация
https://rzi-pleven.com/category/достъп-до-обществена-информация
https://rzi-pleven.com/category/достъп-до-обществена-информация
https://rzi-pleven.com/category/демография/
https://rzi-pleven.com/category/демография/
https://rzi-pleven.com/category/демография/
http://www.riokozpd.com/
http://www.riokozpd.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.riokozpd.com/вътрешни-правила-за-достъп-до-обществена-информация
http://www.riokozpd.com/вътрешни-правила-за-достъп-до-обществена-информация
http://www.riokozpd.com/вътрешни-правила-за-достъп-до-обществена-информация
http://www.rzipd.com/files/zdranaliz-2017.pdf
http://www.rzipd.com/files/zdranaliz-2017.pdf
http://www.rzipd.com/files/zdranaliz-2017.pdf
http://www.rzi-razgrad.org/
http://www.rzi-razgrad.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-razgrad.org/serv_admin41.php
http://www.rzi-razgrad.org/serv_admin41.php
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РЗИ Русе http://www.rzi-

ruse.com/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
https://www.rzi-ruse.com/doi.php 

 

Не Не 

РЗИ Силистра http://www.rzi-
silistra.com/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://rzi-
silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages

/bg/NT00000AE6?OpenDocument 
 

Не да 
http://rzi-

silistra.com/RIOKO
Z/home.nsf/pages/b

g/NT000084F6?Op
enDocument  

отчет за      2016г 

РЗИ Сливен http://www.rzi-
sliven.org/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://iisda.government.bg/adm_servic
es/services/service_provision/71482 

 

Не Не 

РЗИ Смолян http://www.rzi-
smolyan.com/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.rzi-
smolyan.com/services/dostap.html 

 

Не Не 

РЗИ Софийска 

област 

http://rzi-sfo.com/ Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
https://rzi-sfo.com/c/достъп-до -

информация 
 

Не Не 

РЗИ София http://www.srzi.bg/ Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
https://srzi.bg/bg/dostap-do-obsht-

inforamciya 
 

Не Не 

РЗИ Стара Загора http://www.rzi-

starazagora.org/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
https://www.rzi-

starazagora.org/достъп-до-
обществена-информация  

 

Не Не 

РЗИ Търговище http://rzi-
targovishte.bg/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

https://rzi-
targovishte.bg/index.php?option=com

_content&view=article&id=69&Itemi
d=192 

 

Не да 
https://rzi-

targovishte.bg/index
.php?option=com_k

2&view=item&layo
ut=item&id=40&Ite

mid=217 
отчет 2010 и 2019 

РЗИ Хасково http://www.rzi-

haskovo.org/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://www.rzi-

haskovo.org/?page_id=4393 
 

Не да 

http://www.rzi-
haskovo.org/?page_

id=86 
отчет 2004 и 2017г 

РЗИ Шумен http://www.rzi-
shumen.net/ 

Процедура за достъп на гражданите 
до обществена информация 

http://www.rzi-
shumen.net/pages/administration/uslu

gi/dostap.htm 
 

Не Не 

РЗИ Ямбол http://www.rzi-

yambol.org/ 

Процедура за достъп на гражданите 

до обществена информация 
http://rzi-yambol.org/rziwp/достъп-

до-обществ ена-информация/  
 

 

Не да 

http://rzi-
yambol.org/rziwp/г

одишни-анализи/  
отчет 2009г г. и 

2019г 

http://www.rzi-ruse.com/
http://www.rzi-ruse.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://www.rzi-ruse.com/doi.php
http://www.rzi-silistra.com/
http://www.rzi-silistra.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT00000AE6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT00000AE6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT00000AE6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT000084F6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT000084F6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT000084F6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT000084F6?OpenDocument
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT000084F6?OpenDocument
http://www.rzi-sliven.org/
http://www.rzi-sliven.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71482
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71482
http://www.rzi-smolyan.com/
http://www.rzi-smolyan.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-smolyan.com/services/dostap.html
http://www.rzi-smolyan.com/services/dostap.html
http://rzi-sfo.com/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://rzi-sfo.com/c/достъп-до-информация
https://rzi-sfo.com/c/достъп-до-информация
http://www.srzi.bg/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://srzi.bg/bg/dostap-do-obsht-inforamciya
https://srzi.bg/bg/dostap-do-obsht-inforamciya
http://www.rzi-starazagora.org/
http://www.rzi-starazagora.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://www.rzi-starazagora.org/достъп-до-обществена-информация
https://www.rzi-starazagora.org/достъп-до-обществена-информация
https://www.rzi-starazagora.org/достъп-до-обществена-информация
http://rzi-targovishte.bg/
http://rzi-targovishte.bg/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=192
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=192
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=192
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=192
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=40&Itemid=217
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=40&Itemid=217
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=40&Itemid=217
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=40&Itemid=217
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=40&Itemid=217
https://rzi-targovishte.bg/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=40&Itemid=217
http://www.rzi-haskovo.org/
http://www.rzi-haskovo.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-haskovo.org/?page_id=4393
http://www.rzi-haskovo.org/?page_id=4393
http://www.rzi-haskovo.org/?page_id=86
http://www.rzi-haskovo.org/?page_id=86
http://www.rzi-haskovo.org/?page_id=86
http://www.rzi-shumen.net/
http://www.rzi-shumen.net/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzi-shumen.net/pages/administration/uslugi/dostap.htm
http://www.rzi-shumen.net/pages/administration/uslugi/dostap.htm
http://www.rzi-shumen.net/pages/administration/uslugi/dostap.htm
http://www.rzi-yambol.org/
http://www.rzi-yambol.org/
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://www.rzibl.org/dokumenti/admin_uslugi/procedura_dostap_OI.doc
http://rzi-yambol.org/rziwp/достъп-до-обществена-информация/
http://rzi-yambol.org/rziwp/достъп-до-обществена-информация/
http://rzi-yambol.org/rziwp/годишни-анализи/
http://rzi-yambol.org/rziwp/годишни-анализи/
http://rzi-yambol.org/rziwp/годишни-анализи/
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Приложение 2 

Лечебни заведения  за болнична помощ  - Таблица 1 

№  

Лечебно 

заведение  частна 

собственост 

Сайт Информация на интернет-

страницата 

На ЛЗ 

 

 

Цено- 

разпис  

 

 

Договор с 

НЗО К 

 

Годишен 

отчет – за 

дейност 

2019 г. 

Годишен 

отчет – 

за 

лекарств

а 
1. СБР „Стайков и 

фамилия” ЕООД, 

гр. Несебър 

Ценоразпис 

https://sbrstaykov.com/%d1%86%d0%

b5%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0

%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81/  

да  да  не не 

2. МБАЛ „Хигия“ 

АД Пазарджик  

https://higia.bg/  не да  не не 

3. МБАЛ „ЛАЙФ 

ХОСПИТАЛ” 

ЕООД Бургас 

Информация за клиничните пътеки 

по договор с НЗОК  

https://www.lifehospitalbg.com/ 

не  да  не не 

4. „МБАЛ Токуда 

Болница“ 

Покриване на разходите за лечение 

(обща информация) 

https://www.tokudabolnica.bg/bg/Cove

ring-medical-expenses 

не да  не не 

5. Аджибадем Сити 

Клиник Сърдечно-

съдов център 

Покриване на разходите залечение 

https://www.acibademcityclinic.bg/bg/

sofia/patient_information/nachini-na-

finansirane  
ДОГОВОРИ СЪС 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 

КОМПАНИИ (Списък) 

https://www.acibademcityclinic.bg/bg/

sofia/patient_information/dogovori-

sys-zastrahovatelni-kompanii 

   не  да  не не 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sbrstaykov.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81/
https://sbrstaykov.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81/
https://sbrstaykov.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81/
https://higia.bg/
https://www.lifehospitalbg.com/
https://www.tokudabolnica.bg/bg/Covering-medical-expenses
https://www.tokudabolnica.bg/bg/Covering-medical-expenses
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/patient_information/nachini-na-finansirane
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/patient_information/nachini-na-finansirane
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/patient_information/nachini-na-finansirane
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/patient_information/dogovori-sys-zastrahovatelni-kompanii
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/patient_information/dogovori-sys-zastrahovatelni-kompanii
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/patient_information/dogovori-sys-zastrahovatelni-kompanii
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Приложение 2 - Таблица 2 

Лечебни заведения  за болнична помощ  

№ Лечебно 

заведение  

Информация на интернет-

страницата 

Ценора

зпис  

Договор с 

НЗО К 

Годишен 

отчет – за 

дейност 

2019 Г 

Годише

н отчет 

– за 

лекарст

ва 
6 МБАЛ „Авис 

Медика” – 

Плевен  

Клинични пътеки по договор с НЗОК 

http://www.avismedica.com/bg/m bal/pag

es/klinichni-pyteki 

Ценоразпис 

http://www.avismedica.com/bg/m bal/pag

es/utvyrden-cenorazpis-na-vsichki-

predostavqni-medicinski-i-drugi-uslugi 

да  да  -не не- 

7. МБАЛ „Света 

Каридад“ АД - 

Пловдив  

Обща информация за покриване 

разходите за лечение 

http://www.svetakaridad.bg/bg/%D0%B

F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B

8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

5-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85

%D0%BE%D0%B4%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-

%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82

%D0%BE  

 

не да  не не 

8. МБАЛ „Уни 

Хоспитал“ ООД 

Панагюрище 

Без конкретна информация 

http://www.unihospitalbg.com/ 

не да  не не 

9. МБАЛ „Св. 
Иван Рилски 

2003” ЕООД -

Дупница 

Липсва информация  
https://www.mbal2003.com/index.php?o

ption=com_content&view=featured&Ite

mid=101 

 

не да  -не -не 

10. МБАЛ 

„Тримонциум“ 

ООД 

Обща информация за покриване 

разходите за лечение 

https://mbaltrimontium.com/razhodi 

да  да  не не 

 

. 

 

 

 

 

 

http://www.avismedica.com/bg/mbal/pages/klinichni-pyteki
http://www.avismedica.com/bg/mbal/pages/klinichni-pyteki
http://www.avismedica.com/bg/mbal/pages/utvyrden-cenorazpis-na-vsichki-predostavqni-medicinski-i-drugi-uslugi
http://www.avismedica.com/bg/mbal/pages/utvyrden-cenorazpis-na-vsichki-predostavqni-medicinski-i-drugi-uslugi
http://www.avismedica.com/bg/mbal/pages/utvyrden-cenorazpis-na-vsichki-predostavqni-medicinski-i-drugi-uslugi
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
file:///C:/Users/benit/Documents/Tanya%202020/EC.%202020/Дейност%206/основен%20документ/hE
http://www.unihospitalbg.com/
https://www.mbal2003.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
https://www.mbal2003.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
https://www.mbal2003.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
https://mbaltrimontium.com/razhodi


 
 

 
 Проект „Разработване на предложения  за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 

реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Българска Асоциа ция за Лекарствена Информация (БАЛИ)                           www.eufunds.bg  

47 
 

 

 

 

Приложение 2 Таблица 3 – Лечебни заведения с 50% държавно участие  или общинско 

лечебно заведение  

№ Лечебно 

заведение 

Информация на интернет-страницата Ценора

зпис  

Договор с  

НЗОК 

Годишен 

отчет – за 

дйност 

Годишен 

отчет – за 

лекарства  

1. УМБАЛ 

„СВЕТА 
АННА“  – 

СОФИЯ, АД  

Ценоразпис на други – Медицински 

изделия с реинбурсация (Цена 
Доставчик, Плащане от НЗОК, Плащане 

от пациент), стр.33-38 http://www.sveta-

anna.eu/bg/document/45/ 

да да не - -не 

2. МБАЛ„Д-р 

Братан 

Шукеров“ 

АД -  

Смолян  

Цени на клинични пътеки 

http://mbalsmolyan.com/wp-

content/uploads/2014/08/4.-kl.pateki-MBAL-

Smolyan.pdf 

 

да да не не 

3. УБ 

„Александро

вска“ ЕАД 

 

Цени на прегледи и на всички видове 

мидицински  услуги  

http://alexandrovska.com/display.php?bg/%

D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%

B3%D0%B8-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8  

 

 

да 

 

 

да 

 

не 

 

не 

4. УМБАЛСМ 

„Н. И. 

Пирогов“ 

ЕАД 

Подробен ценоразпис 

https://pirogov.eu/bg/price-list-c64 

Подробна информация за всяка клинична 

пътека (без остойностяване) 

https://pirogov.eu/bg/klinichni-pteki_c70 

Списък на Подробен ценоразпис на 

всички предлагани услуги 

 

Да да не не 

5. „УМБАЛ – 

Проф. д-р 

Стоян 

Киркович“ 

АД, гр. 

Стара Загора 

Списък на клиничните пътеки по договор 

с НЗОК 

https://umbal-

kirkovich.org/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d

0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-

%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba/  

Ценоразпис  

https://umbal-

kirkovich.org/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d

0%b8/ 

Да      Да        Не    Не  

6. УМБАЛ 

„Царица 

Йоанна –

ИСУЛ“ 

ЕАД, София 

Подробен ценоразпис 

https://www.isul.eu/za_specialista.htm 

https://www.isul.eu/za_pacienta.htm 

Да Да Не Не 

7 МБАЛ“ Подробен ценоразпис Да Да Не Не 

http://www.sveta-anna.eu/bg/document/45/
http://www.sveta-anna.eu/bg/document/45/
http://mbalsmolyan.com/wp-content/uploads/2014/08/4.-kl.pateki-MBAL-Smolyan.pdf
http://mbalsmolyan.com/wp-content/uploads/2014/08/4.-kl.pateki-MBAL-Smolyan.pdf
http://mbalsmolyan.com/wp-content/uploads/2014/08/4.-kl.pateki-MBAL-Smolyan.pdf
http://alexandrovska.com/display.php?bg/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://alexandrovska.com/display.php?bg/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://alexandrovska.com/display.php?bg/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://alexandrovska.com/display.php?bg/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://pirogov.eu/bg/price-list-c64
https://pirogov.eu/bg/klinichni-pteki_c70
https://umbal-kirkovich.org/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba/
https://umbal-kirkovich.org/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba/
https://umbal-kirkovich.org/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba/
https://umbal-kirkovich.org/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba/
https://umbal-kirkovich.org/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://umbal-kirkovich.org/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://umbal-kirkovich.org/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://www.isul.eu/za_specialista.htm
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 Света Петка 

“  АД, гр. 

Видин  

http://www.mbal-

vidin.com/userfiles/file/%D0%A6%D0%B5

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B0%202020-09.2020.pdf 

8 

 

 

МБАЛНП 

“Св. Наум”, 

гр.София 

Ценоразпис 

https://www.svnaum.com/bg/cenorazpis 

 

Ценоразпис на Клинични пътеки и 

процедури  по НЗОК 

https://www.svnaum.com/bg/pacienti/klinich

ni-pateki-i-protseduri-po-nzok-bg 

Да Да Не Не 

9 МБАЛ 

„Югозападн

а болница“ 

ООД, 

гр.Санданск

и - 

Списък с клинични пътеки и цени  

http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81

%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b

a%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8

7%d0%bd%d0%b8-

%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba

%d0%b8/ 

 

Ценоразпис на услуги  

http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81

%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%8

6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b

3%d0%b8/ 

 

Да Да Не Не 

 

10 

 

МБАЛ 

„Югозападн

а болница“ 

ООД, 

гр.Петрич 

Списък с клинични пътеки 

http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81

%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b

a%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8

7%d0%bd%d0%b8-

%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba

%d0%b8/ 

Ценоразпис 

http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81
%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%8

6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b

3%d0%b8/ 

Да Да Не Не 

 

 

  

http://www.mbal-vidin.com/userfiles/file/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%202020-09.2020.pdf
http://www.mbal-vidin.com/userfiles/file/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%202020-09.2020.pdf
http://www.mbal-vidin.com/userfiles/file/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%202020-09.2020.pdf
http://www.mbal-vidin.com/userfiles/file/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%202020-09.2020.pdf
http://www.mbal-vidin.com/userfiles/file/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%202020-09.2020.pdf
https://www.svnaum.com/bg/cenorazpis
https://www.svnaum.com/bg/pacienti/klinichni-pateki-i-protseduri-po-nzok-bg
https://www.svnaum.com/bg/pacienti/klinichni-pateki-i-protseduri-po-nzok-bg
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://mbalsandanski.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
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