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 ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ  

В СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 

БЪЛГАРИЯ 

 
ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА:  

МЗ, НЗОК И ЛЗ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА 

ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА 

 Веселина Тодорова 

  маг.  Фарм. мениджмънт 

27.11.2020г | Дигитално събитие 
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 РАБОТНА ДИСКУСИЯ #2 | част от изпълнение на Дейност 3 –  

„Обмен на добри практики, свързани с подобряване на 

гражданското участие в процесите на оценки на здравни 

технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства 

по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни 

средства в страната”. 
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 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“. 
 
 С последващата разработка се анализират публично-

достъпната информация и контролните дейности на МЗ, ЛЗ, 

НЗОК И РЗИ. 

 

 Направен е  подробен анализ на отчетността на ЛЗ, 

относно разходите за ЛП. 
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ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 Изготвянето на обзорен и аналитичен преглед на     

отчетността на ЛЗ, относно: 

- разходите за ЛП; 

- анализ на контролните дейности на бюджетните 

институции; 

- анализ на публично-достъпната информация. 

 
 Проучване на законодателната уредба и правила на: 

- МЗ; 

- ЛЗ; 

- НЗОК. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (1) 

1. Документален метод: 

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 ЛП; 

Нормативните документи и уеб страницата на НЗОК, относно 

информация за лекарства за болнична помощ, проучени в 

периода  11. 2019 г. – 01.2020 г. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (2) 

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; 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (3) 

4.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. 

- метод, базиран на множество източници и опит на 

екипа, изготвил проучването; 

- проучване на нормативната база и дейности; 

- проучване на контролните дейности от бюджетните 

институции; 

- проучване на публично-достъпната информация на 

      МЗ, ЛЗ, НЗОК и РЗИ 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (3) 

5.Проучване на публичната отчетност от страна на произволно-

избрани лечебни заведения,относно отчетност на лекарства:  

Проучване на отчетността на общо 20 на брой държавни, 

общински и частни ЛЗ от различни области в страната, на база 

на  произволен принцип; 

Анализ на нормативната база, касаеща ЛЗ и източниците на 

финансиране - отчетни  доклади и наличните документи, 

публично достъпни на уеб-страниците на  20 лечебни заведения; 

Проучването е проведено за периода 16.10.2019-21.01.2020 г.  

Проучено е предоставянето на достъп до обществена 

информация и отчетност на финансови показатели  до 

потребители и пациенти; 
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Министерство на здравеопазването –  

Достъп до обществена информация за гражданите(1)   

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.  

 

Темите, по които са постъпили заявления 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.  
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Министерство на здравеопазването –  

Достъп до обществена информация за гражданите(2)   

МЗ е поддържало рубрика Служебен бюлетин, но тя не е 

актуализирана от 2010г.; 

 

 Провежданата лекарствена политика цели: 

- създаването на баланс; 

- реимбурсиране на иновативни ЛП; 

- нуждите на пациентите. 

 

Докладите не са систематизирани и дават информация 

предимно за отчети на ведомствата; 
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Министерство на здравеопазването –  

Достъп до обществена информация за гражданите(3)   

Поместени са актуални документи и архив на МЗ - бюджети, 

отчети, доклади и др., 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.  

 

Позволява активно търсене по дата, но не и по тематично 

направление, което затруднява откриването на информация по 

конкретна тема; 

 

Не се намира и образец за отчет за експерти и за граждани; 
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Министерство на здравеопазването –  

Достъп до обществена информация за гражданите(4)   

На уеб-страница на МЗ се предоставя публично - достъпна 

информация за гражданите относно достъпа, цените и 

реимбурсирането на ЛП в различни рубрики и раздели, което 

затруднява гражданите да търсят по ключови думи; 

 

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; 

 

Разходите за ЛП на частните болници не са публично достъпни, 

което означава, че пълният размер на държавните разходи за ЛП не 

е прозрачен и не може да се проследи, тъй като няма и нормативна 

        база. 
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Министерство на здравеопазването –  

Достъп до обществена информация за гражданите(5)   

 Въз основа на Наредба № 5 за утвърждаване на стандарти за 

финансова дейност, прилагани от държавните и общинските ЛЗ за 

БП и комплексни онкологични центрове на МЗ, министърът на 

здравеопазването следва да публикува регулярна отчетна 

информация, но тази информация започва да се систематизира от 

средата на 2019 г.  

 Извън обхвата на наредбата остават всички частни болници, 

които имат сключени договори с НЗОК/МЗ и, които отчитат ЛП, 

като част от стойността на клиничните пътеки, заплащани от 

МЗ/НЗОК; 

 Разделът, в който се публикува тази информация не предполага 

лесен достъп.  

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf


15 /47 
Bulgan Association for 

Drug Information www.badibg.org 

Стандарти за финансова дейност, прилагани от държавни и 

общински ЛЗ на интернет страницата на МЗ 
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 Единна 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 

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/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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Финансови показатели на заведения за болнична 

помощ, публикувани на сайта на МЗ(1) 
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Финансови показатели на заведения за болнична помощ, 

публикувани на сайта на МЗ(2) 

Налични отчетни документи за разходи за БП за първи път 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.   

 

В някои лечебни заведения, за посочения за 2019 г., разходите за 

лекарства и медицински изделия достигат до 70%.  
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Дейности на РЗИ и анализ на нормативна база(1) 

Дейностите на РЗИ  се основават на Устройствен правилник на 

РЗИ от 18.01.2011г, издаден от МЗ с последни изменения то 2019г., 

като правомощията на РЗИ са разписани в Раздел II на посочения 

правилник. 

 

  В преките задължения на РЗИ влизат функции, касаещи 

събирането, обработването и анализирането на бази данни, 

относно: 

- лекарство-снабдяването; 

- разходването на средства от Републиканския бюдежет за 

лекарства. 



19 /47 
Bulgan Association for 

Drug Information www.badibg.org 

Дейности на РЗИ и анализ на нормативна база(2) 

 В периода октомври 2019 – февруари 2020 г., бяха проучени сайтовете 

на 28 РЗИ-та , относно дейностите и годишната им отчетност, съгласно 

Устройствен правилник на РЗИ  от 18.01.2011 г., предоставяни ежегодно 

на МЗ: 

 

- Не се откриват образци за единно  отчитане, от страна на МЗ; 

 

- Не се публикува официално на всяка от уеб-страниците на 28 –те РЗИ-

та информация и отчетност, относно разпределението и разхода на ЛП, 

заплащани със средства от бюджета на МЗ за лечение на заболявания, 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване,. 
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Дейности на РЗИ и анализ на нормативна база(3) 

 Информацията, която касае ЛП 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, като се води и регистър на издадените 

разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.  

 

РЗИ няма задължение да поддържа регистър, затова се 

поддържа само от някои териториални РЗИ-та; 

http://www.rzibl.org/dokumenti/saprrzlahm.xls
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Публична отчетност на РЗИ(1) 

 Актуална статистическа информация за здравно-демографските 

характеристики на съответния административен район се отчита 

ежегодно и се публикува на сайтовете на РЗИ; 

Не фигурира анализ за разпределението и разхода на ЛП, заплащани 

със средства от бюджета на МЗ, за лечение на заболявания, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване; 

 

 На 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; 

- Само при 2 РЗИ-та (8%), Видин  и Кюстендил,  липсва подобна  

               информация; 
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Публична отчетност на РЗИ(2) 
 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 налична отчетност: 

-  няма унифициран формат; 

- всяко РЗИ е подходило по различен начин и за различен 

период; 

- РЗИ-Варна има доклади от 2012 до 2019 г; 

- РЗИ – Бургас само за 2017г. и след това липсват актуални 

данни.   
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Публична отчетност на РЗИ(3-1) 

Фигура. 1.Публична отчетност при 28 РЗИ-та в Р. България – декември 2019 г 
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Публична отчетност на РЗИ(3-2) 

- Гр. Ловеч отчита анализ на състоянието на специалистите в 

областта на Здравеопазването, съгласно Наредба №1 от 22 

януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването 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) 
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Изводи от проведеното проучване на сайтовете на РЗИ(1) 

 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.  

 

 Всички данни следва да са публично налични и да има прозрачност 

на процесите и отчетните данни, относно тези дейности; 
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Изводи от проведеното проучване на сайтовете на РЗИ(2) 

  Следва да се предвидят отделни раздели, относно: 

 

 - контрола върху доставките и разпределянето на ЛП, заплащани 

от държавния бюджет, и отпускането на броя на пациенти; 

- задължителните за МЗ анализи, оценки и прогнози по 

проблемите на лечението с ЛП, които РЗИ ежегодно  предоставя 

на МЗ; 

- всички допълнителни средства за ЛП, 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; 
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Изводи от проведеното проучване на сайтовете на РЗИ(3) 

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. 
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Лечебни заведения - законово  функциониране(1) 
По смисъла на ЗЛЗ,  след преобразуването на ЛЗ в търговски 

дружества, 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 последствие бяха допуснати  и регламентирани плащания от 

страна на държавата. 

 

  Регистрацията на ЛЗ се извършва в съответното РЗИ, 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 ЛЗ. 
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Лечебни заведения - законово  функциониране(2) 

Освен регистрационния и разрешителния режим, ЗЛЗ въведе и 

режим на акредитация; 

 

 Министерство на здравеопазването поддържа публичен регистър с 

акредитираните ЛЗ; 

 Акредитирането беше валидно до края на 2019 г., като  

акредитацията беше една от основните предпоставки, за да 

функционира ЛЗ /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 ЛЗ, 

които извършват обучение на студенти и специализанти. 
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Регистър на лечебните заведения(1) 
 Според данни на НЦОЗА от 2014 г., България е една от 

държавите с най-голям брой болници и надвишава 

средностатистическата стойност в ЕС, спрямо този 

показател; 

 

Общата бройка ежегодно се представя от НСИ,който 

поддържа точна бройка на ЛЗ /Официален сайт на НСИ/, която 

се актуализира в края на всяка година, като към 31.12.2016 г.  – 

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%)  

     ЛЗ за болнична помощ. 
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Регистър на лечебните заведения 2016г.-2019г.(1-1) 

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 
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Регистър на лечебните заведения(2) 

 Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла за 

2016г, а през 2019г се наблюдава увеличение и на броя на 

леглата; 

 

 Изписването на лекарства за извънболничната  помощ се 

базира  на реална отчетност и проследяването на финансовите 

показатели се извършват от НЗОК - затова те не са обект на 

проучването. 

 

Очевидно се наблюдава позитивна тенденция за повишаване 

броя на ЛЗ,  което предполага наличието на достатъчен ресурс в 

страната, за да могат през 2019 г да оперират 341 ЛЗ. 
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Регистър на лечебните заведения(3) 

 На сайта на МЗ и на други административни сайтове не 

се публикува регулярна ежегодна информация за 

финансовите задължения на болниците. 

 

Систематизирана информация  за задълженията  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. 
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Отчетност на НЗОК за болничната помощ и разход на 

лекарства за болнична помощ 2003-2009 г.(1) 

 Независимо, че се наблюдава завишаване на разходите за лекарства, 

заплащани от НЗОК на ЛЗ , според отчетните доклади на НЗОК, не е 

ясно установено, дали това води до подобряване на качеството на 

здравното обслужване в ЛЗ, т.е.  дали средствата се изразходват 

ефективно и как се движи бройката на пациентите,  респективно, 

оздравели / починали и  пр. 

 

Данните за разходите на ЛЗ са оскъдни - до 2009 г. са хаотични, 

непоследователни и разпокъсани, което възпрепятства проследяването 

и анализирането на показателите в посочения период; 
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Отчетност на НЗОК за болничната помощ и разход на 

лекарства за болнична помощ 2003-2009 г.(2) 

  

 Отделните отчетни документи в годините не дават яснота за 

финансови параметри и показатели, като основен източник за общите 

разходи за ЛЗ са Закона за бюджета на НЗОК за 2003-2009 г.  

 

 Видно, че в рамките на 2003-2008 г., разходите за болнична помощ 

нарастват близо четирикратно. 

 

 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. 
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Отчетност на НЗОК за болничната помощ и разход на 

лекарства за болнична помощ 2003-2009 г.(2-1) 
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Отчетност на НЗОК за болничната помощ и разход на 

лекарства за болнична помощ 2003-2019 г.(3) 

 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.  

 

 Решението на Народното събрание за приемане на отчета за 

изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се обнародва в 

"Държавен вестник“; 

 

 Гласуван и отчетен бюджет за болнична помощ за периода 2010 -

2019г. нараства двукратно от  близо 1 млд на 2 млд лв, като е видно, че 

този разход е приблизително 50% от бюджета на НЗОК. 



38 /47 
Bulgarian Association for 

Drug Information www.badibg.org 

 
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 

Здравноосигурителни плащания за болнична помощ (Данни от Закон за държавния 

  бюджет на НЗОК, в млн. лв., 2010 - 2019 г) 
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Отчетност на НЗОК за болничната помощ и разход на 

лекарства за болнична помощ 2003-2019 г.(4) 

 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 ЛЗ не са систематизирани и не се отчитат идентични 

показатели през годините, за да могат да се наблюдават динамиките на 

отделни дейности; 

Независимо, че има публикувани данни  от 2001 г до 2019 г., не са 

набелязани различни тендеции в годините; 

Отчитат се предимно санкции и глоби за ЛЗ, като липсва 

хронологичност и систематичност в отчетните документи на НЗОК, за 

да могат да се проследят тендеции и показатели, които да са характерни 

  и повтарящи се в годините. 

https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
https://www.nhif.bg/page/2035
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Финансова отчетност на разходите  на  ЛЗ(1) 

 Относно финансовата отчетност на лечебните заведения, 

беше проведено документално проучване на 20 лечебни 

заведения в страната. 

 

 Проследени бяха няколко параметри: 

 

-ценоразписи на лечебните заведения; 

-дейности с НЗОК; 

-отчетност на самото лечебно заведение; 

-отчетност за лекарства; 
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Финансова отчетност на разходите  на  ЛЗ(2) 

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

98, ал. 3 от ЗЛЗ: 

 

 На сайтовете на съответните 20 ЛЗ има: 

- информация за ценоразписите  на услугите в ЛЗ; 

- информация за цените на отделните услуги е налична и на сайта  на 

МЗ; 

 

 Проследени са 10 частни ЛЗ: 

 - само 30% от тях поддържат ценоразписи на сайтовете си; 

 - всички те имат договори с НЗОК - индикират клиничните пътеки; 

 - отчетни документи не се намират при 100% от проследените ЛЗ 

 - не се намира и отчетност за ЛП за нито една от последните пет години. 
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Финансова отчетност на разходите  на  ЛЗ(3) 

 Проследени са и 10 ЛЗ с 50% държавно участие: 

 - 100% от ЛЗ имат на сайтовете си ценоразписи; 

 - клиничните пътеки и други видове дейности, които извършват; 

 - но отново липсва годишна отчетност; 

 - липсват и данни за разходи  за лекарства; 

 - някои ЛЗ качват информация за обществени поръчки; 

 

Независимо, че НЗОК функционира вече 20 год. и ЛЗ в страната 

ползват публични и бюджетни средства, в нито едно от тях - нито при 

държавните, нито частни, не се откри отчетен  годишен финансов  

доклад по параметри; 

 

Всичко това води до извода, че няма законово изискване в страната;  
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Финансова отчетност на разходите  на  ЛЗ(4) 

 Всичко това води до сериозна непрозрачност на тези процеси, тъй 

като следва всички ЛЗ да имат задълженето да публикуват конкретни 

показатели, най-вече по утвърдените стандарти на Наредба №5; 

 

 Препоръчва се всички ЛЗ, които имат договор с НЗОК, да 

публикуват, а МЗ да обощава тези документи с финансови параметри; 

 

 Следва да се заложи в закона МЗ и НЗОК да извеждат финансови 

анализи и сравнения на индикатори между ЛЗ: 

 - да се посочват слабите и силните страни на системата в ЛЗ; 

 - да се извеждат ясни решения, стратегически предложения и планове 

за реформа. 
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ИЗВОДИ - ЛЗ (1) 

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

 

2. Липсват единни изисквания за отчетност, от страна на РЗИ, като 

всяко отчита различни показатели, по различни образци и за 

различни периоди; 

 

3. Липсва публично достъпна информация, относно отчетност на  

разходите за ЛП на уеб-старниците на ЛЗ (в 100 % от анализираните 

ЛЗ), а не само да се предоставя до съответните РЗИ на всяко 

тримесечие; 
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ИЗВОДИ – ЛЗ (2) 

 

4. ЛЗ с държавна или общинска собственост са предоставили: 

 - публично достъпна информация за цените на услугите; 

 - подробни ценоразписи; 

 - клиничните пътеки, които обслужва съответното ЛЗ; 

 

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

предоставили само ценоразпис на предоставяните дейности и 

услуги на уеб-страниците си, като за някои от тях ценоразписи 

на тези ЛЗ могат да се намерят и на сайта на МЗ; 
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ИЗВОДИ – ЛЗ (3) 

6. Повечето ЛЗ са качили линкове на частните 

здравноосигурителни фондове , с които работят; 

 

7. При всички ЛЗ липсват хронологични отчетни документи за 

ползваните публични и бюджетни средства,  от стана на НЗОК; 

 

8. Липсват отчетни документи  за лекарства, от страна на ЛЗ, 

които ползват публични и бюджетни средства от касата. 
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BULGARIAN ASSOCIATION FOR DRUG INFORMATION  
CELEBRATING 10 YEARS ANNIVERSARY  

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  


