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Съкращения и акроними 
 
 
 
ААМР  Американска агенция за международно развитие 
БВП  Брутен вътрешен продукт 
БНД  Брутен национален доход 
ДМГ  Дългосрочни медицински грижи 
ДСГ  Диагностично-свързани групи 
EЦA  Европа и Централна Азия 
ЕС  Европейски съюз 
ЕС-12 Европейският съюз с 12 държави членки: Белгия, Дания, Франция, 

Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, 
Португалия, Испания и Обединеното кралство 

ЕС-15 ЕС от 15 държави членки: ЕС-12 плюс Австрия, Финландия и Швеция 
ЕС-25 ЕС от 25 държави членки: ЕС-15 плюс Чехия, Кипър, Естония, Унгария, 

Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения  
ЕС-27  Европейският съюз от 27 държави членки: плюс България и Румъния 
ЗЗВ  Здраве за всички 
ЗСвП  Здравна система в преход 
МЗ  Министерство на здравеопазването 
НБД  Национални бази данни 
НДЧ  Нови държави членки 
НЗБ  Незаразни болести  
НЗОК  Национална здравноосигурителна каса 
НИЗК Национален институт по здравеопазване и високи клинични 

постижения, ОК 
ПЖ  Продължителност на живота 
ПЛС  Позитивен лекарствен списък 
ПРЗ  Публични разходи за здравеопазване 
РКР  Рамка за качество и резултати 
СЗО  Световна здравна организация 
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Бележки по политиката за реформа 
в здравния сектор  

България1 

1. Резюме и основни препоръки 
 

Здравната система в България претърпя редица реформи през последните шест години. 
Настоящите бележки по политиката2 актуализират оценката, направена през 2009 година. Те 
очертават някои положителни стъпки, особено в областта на общественото здраве,но и 
продължават да установяват празноти, които реформите до сега не успяха да запълнят. По-
специално: 

 Здравният статус в България се подобрява с по-бавни темпове отколкото в другите 
страни от ЕС, като особено силно е  бремето на незаразните заболявания. 

 Покритието с профилактични здравни услуги е ниско и българите са хоспитализирани 
много по-често от останалите страни в Европа, знак, че системата не предлага 
правилната комбинация от услуги3.   

 Българите са сред най-неудовлетворените от здравната система европейски 
граждани.  

 Общите разходи за здравеопазването са съпоставими с разходите на други страни със 
сходни доходи, но делът, който пациентите заплащат допълнително с лични средства  
е непропорционално висок и нараства с времето, а финансовата защита, осигурявана 
от системата е непълна.   

Докато в средносрочен и дългосрочен план ще трябва да се увеличат публичните разходи за 
здраве, всяко такова увеличение трябва да бъде съпроводено с подобряване на 
ефективността и ефикасността, за да се използват ресурсите по най-добрия начин и да се 
осигурят по-добри резултати за здравето. В настоящите Бележки по политиката вниманието 

                                                 
1
 Настоящите Бележки по политиката бяха изготвени от Анйес Куфинхал (старши икономист, Световна 

банка) с помощта на Травис Лим, консултант, Кейт Мадвил (специалист по здравеопазване, Световна 
банка) и Петко Салчев (консултант). Коментари бяха получени от Оуен Смит (старши икономист, 
Световна банка), Марсело Бортман (старши специалист по публично здравеопазване, Световна банка), 
Армин Фидлър (съветник, Политика и стратегия, ЗХН, Световна банка) и Маркус Репник. Бележки по 
материала дадоха и Министерството на здраеопазването, и Министерството на финансите, след които 
в материала бяха нанесени допълнителни изменения и разяснения.  
2
 Бележките по политиката представляват бързо изготвена и селективна оценка, предприемана, за да 

се предостави информация за диалога по политиката, осъществяван между Световната банка и дадено 
правителство. В доклада за българската здравна система в преход, 2012 г. е дадено по-подробно 
описание.  http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-
series/countries-and-subregions/bulgaria-hit-2012 
 
3
 Още в началото трябва да отбележим, че международните съпоставки се базират на последната 

година, за която има налични данни за всички страни от един източник (Евростат или базата данни на 
СЗО:“Здраве за всички“), която обикновено е 2010 година. От тогава данните числата може да са се 
променили в България, което би могло, поне на теория, да се отрази на класирането на страната. 

http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries-and-subregions/bulgaria-hit-2012
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries-and-subregions/bulgaria-hit-2012
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се фокусира върху три области, в които решителните и своевременни действия могат бързо 
да донесат резултати и да подобрят обслужването на гражданите в България: болниците, 
извънболничното лечение и лекарствената политика. Тези въпроси са тясно взаимно 
свързани и тяхното решаване е от ключово значение за модернизацията на обслужването във 
всички европейски страни. За да може действително да се отговори на предизвикателствата, 
породени от застаряването на населението и от незаразните болести, за да се отговори на 
потребностите и очакванията на хората, трябва да възникнат нови модели на здравни и 
социални грижи, които да позволят на пациентите да стоят извън болниците. Това става 
възможно благодарение на технологичните промени, но то може да стане реалност само ако 
извънболничното лечение работи по-добре и пациентите могат да управляват заболяванията 
и рисковите фактори чрез подходящ достъп до лекарства.   

 

Оптимизиране на болничния сектор 

България е изправена пред огромни предизвикателства по отношение на оптимизирането и 
управлението на болничния сектор. Сред новите държави членки България в момента е 
страната с  най-голям брой легла за активно лечение на глава от населението, и този брой 
продължава да нараства, което е един от многото индикатори, показващи, че обслужването 
се основава прекомерно много върху болничното лечение.. Националната 
здравноосигурителна каса е длъжна да сключва договори с новосъздаваните болнични 
заведения, което води до неефективна фрагментация на предоставянето на услуги.  Наскоро 
беше направен опит да се ограничи броят на договорите като се въведат минимални 
стандарти, които болниците трябва да изпълняват, за да им бъде разрешено да предоставят 
специфични услуги. Това доведе до намаляване на обхвата на предоставяните услуги от някои 
общински болници, но практически не даде никакво отражение върху броя болници, с които 
са сключени договори или които работят.  Така в системата се запазват силни стимули за 
предоставяне на все повече услуги в болнична среда.През 2010 г. бяха въведени 
индивидуални тавани за обемите на болнични услуги, което преустанови нарастването на 
обемите. Заплащането по диагностично-свързани групи (ДСГ) все още се бави. При условие, 
че те се изпълняват заедно с глобалните бюджети, тяхното въвеждане би увеличило 
прозрачността на финансирането на болниците, същевременно поддържайки разходите под 
контрол. Системите за осигуряване и наблюдение на качеството трябва да бъдат засилени, 
тъй като информацията за качеството на обслужването може да се използва по полезен 
начин: (i) за да се подкрепят усилията за оптимизация, и (ii) да се гарантира, че 
икономическите стимули, въведени чрез затягане на финансовите ограничения, няма да 
подкопаят качеството.   

Ключови препоръки: 

 Да се изпълни технически обоснован план за оптимизиране на болниците, за да се 
консолидира предоставянето на услугите; 

 Да се подкрепи изпълнението чрез наистина селективно сключване на договори  
и, където е уместно, на стратегически подбрани инвестиции; 

 Да се насърчи окрупняването и модернизирането в райони с голяма гъстота, чрез 
сливане на лечебни заведения в автономни и с пълна финансова отчетност мрежи; 

 Да се въведе заплащането по диагностично-свързани групи и да се поддържат 
силни стимули за ограничаване разрастването на обемите; 

 Да се генерира, събира, използва и публикува информация за качеството, за да се 
подпомогне процеса на оптимизация; 

 Да се засилят механизмите за осигуряване на качество.  
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Укрепване на извънболничната медицинска помощ, с фокус върху незаразните 
заболявания 

Извънболничната помощ е недостатъчно развита в България, като получава само 12% от 
текущите здравни разходи през 2008 година, сравнено с 25-30% в повечето страни от ЕС-15. 
Първичната медицинска помощ е особено добре позиционирана да управлява основното 
бреме на незаразните заболявания в България, но специалистите по първична помощ нямат 
специалната подготовка и увереност да управляват лечението на хроничните заболявания. 
Много висока е степента на издаване на направления за специализирана медицинска помощ: 
докато около 80% от оплакванията, за които се търси медицинска помощ би следвало да 
бъдат решени на равнището на първичната помощ, в България този процент е 70% и дори по-
малко. Това е плод на сегашната система на заплащане, базирана главно на плащането на 
човек, без да съдържа елементи свързани с представянето.Като цяло, обхватът на първичната 
помощ трябва да бъде силно разширен, а същото се отнася и за отчетността на изпълнителите 
за резултатите. Към усилията в тази насока следва да бъдат добавени и допълнителни 
междусекторни мерки, които да адресират рисковите фактори за незаразните заболявания, 
както беше постъпено наскоро с контрола на тютюнопушенето. 

Ключови препоръки: 

 Да се увеличи капацитетът на специалистите в областта на първичната медицинска 
помощ да управляват преобладаващото бреме на заболяванията и да играят активна 
роля в координацията на медицинските грижи за пациентите им; 

 Да се въведат елементи на заплащане според представянето, като фокусът се постави 
върху незаразните болести, за да се подобри управлението на хроничните 
заболявания на равнището на първичната медицинска помощ; 

 Да се подберат и внедрят допълнителни многосекторни мерки за борба с рисковите 
фактори за незаразните болести. 

 

Лекарствени политики 

Макар, че разходите, които правителството поема за лекарствени продукти, понастоящем са в 
съответствие и с разходите в останалите нови държави членки, лекарствените политики и 
наредби често са оспорвани от обществеността, което подкопава доверието на хората в 
системата. В България доплащането за лекарства със собствени средства на пациента е много 
високо и представлява над 70% от разходите на домакинствата за здраве. Сред факторите, 
които допринасят за това, е недостатъчно оптималното използване на генерични лекарства, 
като няма изискване лекарите да предписват лекарства с непатентовани наименования, а 
фармацевтите не могат свободно да заменят генерични за маркови лекарства. Освен това, 
нещо обичайно е да се предписват неподходящи лекарства под влияние на маркетинговата 
фармацевтична практика. Не се прилагат процесите на Оценката на здравните технологии при 
вземането на решения кои лекарства да бъдат включени в списъка за реимбурсиране. 

 

Ключови препоръки: 

 Да се направи пълен и прозрачен одит на сегашния Списък на позитивните лекарства, 
преглед на методите на закупуване на лекарства от държавата и да се изработи 
стратегия за подобряване на прозрачността на управленските практики в сектора; 

 Да се осигури помощ от независими експерти с международна репутация, за да се 
ограничи влиянието на отделни заинтересовани групи; 
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 Да се разработят и реализират политики за насърчаване и наблюдение на 
рационалното използване на лекарствата (включително и на генеричните). 

Много технически експерти в България биха се съгласили с горните препоръки и фактически 
вече са направени опити за някои промени в тази насока, но те не бяха доведени до край. 
Осигуряването на по-добри резултати за здравето на българските граждани ще изисква силно 
и последователно ръководство на системата. Процесът трябва да започне с открита дискусия 
за създаване на реалистична визия и ясно формулиране на приоритетите на равнище 
система. Последващият избор и разработка на реформите трябва да се направи по начин, 
който да допринася за изпълнение на тези приоритети. Предстоящият да излезе доклад 
„Здравните системи в Източна Европа и Централна Азия“4  подчертава, че докато няма 
никакви конкретни рецепти за изграждане на по-добре представящи се здравни системи, 
използването на информация за вземането на решения и за силно лидерство е от жизнено 
важно значение. Както е записано в доклада: „За успешна реформа са необходими визия и 
лидерство. Това означава да се откроят заложените интереси, били те на медицинския 
истаблишмънт, на политическите среди или други, да се подтикне осъществяването на нови 
реформи, които да помогнат да се изпълнят целите за сектора.“ 

 

2. Въведение 
 
1. Преди петдесет години страните от Европа и Централна Азия (ЕЦА) се справяха доста 
добре с проблемите на здравеопазването, но картината днес е съвсем различна5. 
Продължителността на живота в ЕЦА беше само пет години по-малка отколкото в Западна 
Европа, но десет години по-висока отколкото в Латинска Америка и двадесет години по-
висока отколкото в Азия и Близкия изток. В последвалия период разривът между ЕЦА и ЕС-15 
в продължителността на живота нарасна повече от два пъти – на единадесет години, а всички 
останали региони със средни доходи изпревариха ЕЦА.  Разширяващата се разлика в 
индикаторите между Източна и Западна Европа се проявява въпреки сближаването на нивата 
на доходите, което отразява глобалния опит, показващ, че растежът не води автоматично и до 
по-добро положение със здравето.  

2. Системите на здравеопазване в Източна Европа не произвеждат достатъчно резултати. В 
по-голямата си част много ограниченото сближаване в резултатите за здравето се обяснява с 
бавния напредък по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, които са в голяма степен 
податливи на интервенции. Освен това, малко са страните, които са подобрили значително 
финансовата защита, осигурявана от здравната система, и много хора в ЕЦА изпадат в 
категорията на бедните поради високите разходи за медицинска помощ.  

3. Дългосрочните тенденции имат значение, защото населението цени здравето високо. 
Хората са готови да дадат много, за да подобрят шанса си да изживеят дълъг, щастлив живот. 
Това се засилва още повече в хода на превръщането на страните в по-богати и на 
удовлетворяване на основните потребности. Резултатите от социологически проучвания също 
показват, че според респондентите - мъже и жени, млади и стари, богати и бедни - здравният 
сектор постоянно се нарежда сред най-важните приоритети за допълнителни държавни 
разходи в около три четвърти от страните от ЕЦА. 

                                                 
4
 Световна банка. (предстоящо издание). Все по-добре: подобряване на резултатите от здравните 

системи в Източна Европа и Централна Азия. Звено за човешко развитие, регион на Европа и Централна  
 
5
 Ibid.  
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4. България в много отношения може да служи за илюстрация на типичната картина за 
ЕЦА, но демографските тенденции дават допълнително чувство за неотложна 
необходимост от програма за подобряване на здравеопазването тук. Населението на 
България намалява с по-бързи темпове, отколкото в останалите държави членки на ЕС. 
Бъдещият растеж ще зависи в най-голяма степен от: (a) способността да се поддържат по-
старите  работници в добро здраве и ефективно да се управляват техните сърдечно-съдови и 
хронични заболявания, и (б) навлизането на максимален брой млади хора в трудовия пазар и 
достигането на пълна реализация на техния потенциал е от ключово значение за бъдещия 
растеж. Това означава по-специално да се полагат по-добри грижи за младото и подрастващо 
ромско население, при което както здравният статус, така и достъпът до медицински грижи е 
по-нисък отколкото при останалото население.   

5. Правителството на България отчита тези предизвикателства и е готово да работи по 
решаването им. За да се проправи пътя за бъдещи реформи, в договореност с 
Министерството на здравеопазването през 2012 година беше изготвен настоящият документ, 
за да се актуализира сходния документ, издаден през 2009 година6. За да се очертае 
контекстът, настоящите бележки по политиката започват с кратка оценка на представянето на 
българската система на здравеопазване в светлината на равнището на разходите в нея. В 
следващия раздел е даден анализ на основните моменти в развитието на политиката през 
последните три години и са предложени варианти за развитие по-нататък. Анализът 
умишлено е фокусиран върху 3 области, които ако се приоретизират, имат възможност бързо 
да подобрят обслужването на гражданите и представянето на системата на здравеопазване: 
болничният сектор, секторът на извънболнична медицинска помощ и лекарствените 
продукти. В заключението са изброени и допълнителни проблеми, които ще изискват 
обединени усилия в дългосрочен план. Наскоро публикуваната разработка за здравната 
система в преход в България дава богата допълнителна информация за чертите на системата 
и реформите в нея7. 

3. Преглед на характеристиките на здравната система и нейното 

представяне  
 
6. Здравната система в България се характеризира с голямо многообразие, със смес от 
публични и частни, централизирани и децентрализирани черти на финансиращите 
медицинската помощ и на изпълнителите на здравни услуги. В центъра на системата за 
публично финансиране стои Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), създадена да 
обхване всички граждани и чрез която към изпълнителите се насочва основният дял (около 
70%8) от публичните средства. Здравните услуги се предоставят от мрежа изпълнители, които 
работят в публичния или в частния сектор. Извънболничната медицинска помощ се оказва в 
индивидуални или групови практики, в медицински, диагностични и медико-дентални 
центрове, повечето от които са частни. Болниците работят като търговски дружества и 
повечето от тях са собственост на държавата и общините. Около 10% от леглата и една трета 
от болниците са частни. Практически всички изпълнители имат договори с НЗОК. 
Възнагражденията на общо-практикуващите лекари се базират основно на  заплащането на 
пациент и такси за други амбулаторни услуги. Болниците получават плащания на базата на 

                                                 
6
 Световна банка, България: Подобряване на качеството и устойчивостта на системата на 

здравеопазване. Бележки по политиката на реформи в сектора на здравеопазването, септември 2009 
г., изготвени от Оуен Смит. 
7
 Димова А., Рохова М., Атанасова Е., Коева С., Пантели, ван Гинекен Е. (2012) България: Преглед на 

здравната система. Здравни системи в преход, 2012, 14(3):1–186. 
8
 Източник: Националните бази данни за 2010 (предварителни данни от НСИ) 
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клинични пътеки – които са плащания, основани на конкретните случаи. Частните разходи – 
почти изключително плащания от пациентите със собствени средства, представляват повече 
от 45%  от парите, харчени за здравеопазване в България9. 

7. Това показва, че системата е извървяла дълъг път на преход от предишното й състояние 
на пълна централизация. Все пак, настоящият раздел, който разглежда различни измерения 
на представянето на системата на здравеопазване, показва, че е нужно да се извърви още 
много път, докато здравеопазването в България стане съизмеримо с това в сравними страни.  

Здравен статус 

Таблица 1. Показатели за здравен статус. България и съпоставими страни (2009 г. или последната, за която има 
данни) 

 
 
 
 
 
 Страни 

Продълж
ителнос

т на 
живота 

(ПЖ) 
при 

раждане, 
в години 

Намалява
не на ПЖ 

при 
смърт 

преди 65* 
годишна 
възраст 

Детска 
смъртно

ст на 
1000 

живород
ени деца 

Стандар
тна 

смъртно
ст (СС) 

по 
всякакви 
причини,, 

на 
100000 

СС, 
заболявани

я на 
сърдечно-
съдовата 

система ,н
а 100000 

СС, 
злокачес

твени 
образуван

ия, на 
100000 

СС, 
хронично 
заболяван

е на 
черния 
дроб / 

цироза, 
на 100000 

Тубер
кулоз

а 
забол
яване 

на 
10000

0 

Австрия 80.6 4.1 3.8 563 213 158 15 5.3 

България 73.4 6.9 8.6 995 611 172 18 35.4 

Чехия 77.5 4.8 2.9 744 357 197 16 6.0 

Гърция 80.3 4.0 3.2 577 245 154 5 4.1 

Румъния 73.6 7.2 10.1 959 549 181 47 97.2 

Словакия 74.3 6.3 7.2 945 509 208 25 8.1 

Словения 79.3 4.6 2.6 632 235 202 25 9.1 

ЕС 79.6 4.6 4.3 622 234 173 14 13.5 

Новите държави 
членки 

75.1 6.6 6 873 436 199 27 35.9 

  Източник: База данни „Здраве за всички” (от август 2012 г.). *Хипотетично нарастване на 
продължителността  
  на  живота, ако никой не умре преди навършване на 65 години . 

 
8. Резултатите в здравеопазването се подобряват с времето, но България изостава от 
повечето държави членки на ЕС.  Таблица 1 например показва, че средната, очаквана при 
раждане на българина, продължителност на живота е 73 години, сравнено с 80 години за ЕС 
27 и 75 за новите държави членки (НДЧ). Фактически сега България изостава след повечето 
съседни страни, присъединили се към ЕС след 2004 година, докато преди двадесет години тя 
се представяше относително по-добре (което е илюстрирано на Фигура 1, показваща 
положението по различни показатели10).  

9. В България детската смъртност е все още на относително високи нива, но доминира 
бремето от незаразните заболявания. Бремето на заболяванията на сърдечно-съдовата 
система е особено високо в България, повече от 2.5 пъти по-високо от средното за ЕС 
(Таблица 1). На Фигура 1 е показана смъртността от заболявания на сърдечно-съдовата 
система при населението под 64 години, която е 143 на 100,000 през 2009 година, с 46% по-
висока от средната стойност за новоприетите държави членки. Фактически инфарктите, 
сърдечната недостатъчност и инсултите съвместно съставляват повече от 65% от всички 
отчетени причини за смърт (Фигура 3). Ракът е следващата основна причина за смърт в 

                                                 
9
 СЗО Националните база данни за 2010 (последна година, за която има данни).  

10
 Включително и очакваната продължителност на живота, стандартизираната смъртност и детската 

смъртност. 
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България, като смъртността от рак (172 на 100,000) е сходна с тази на ЕС -27 (173 на 100,000) и 
по-добра от средната стойност за НДЧ (199 на 100,000).  

 

Фигура 1. Стандартизирана смъртност (0-64), дължаща се на заболявания на сърдечно-съдовата 
система, в България и други източноевропейски държави членки на ЕС 

 

 

         Източник: Световна здравна организация, регион Европа – база данни „Здраве 
         за всички” 
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10. Тютюнопушенето, ключов 
рисков фактор за 
гореописаното бреме на 
сърдечно-съдовите 
заболявания и рака, е широко 
разпространено в България, но 
наскоро бяха предприети 
стъпки за засилване на 
контрола на тютюнопушенето. 
Фактори, свързани с начина на 
живот, като пушене, 
нездравословно хранене и 
психически стрес, се смята, че 
обясняват в голяма степен 
разрива между смъртността от хронични заболявания в НДЧ и в ЕС-15, макар че по тази 
тенденция са направени малко изследвания. 11. Стандартизираната смъртност, свързана с 
тютюнопушенето, е по-висока в България в сравнение на ЕС-1212, поради много високия дял 
пушачи, около 40%, по който показател страната се нареждаше на второ място в ЕС през 
200813 година. България също така се нарежда на второ място по брой пушачи, които пушат 
ежедневно (31%).  През 2010 
г. акцизът на тютюневите 
изделия беше рязко 
повишен, а през 2012 
година беше наложена 
забрана за пушене на 
публични места, в интерес на 
мнозинството от 
населението. Това бяха две 
заслужаващи  похвала 
политически действия, с 
доказано положителен 
ефект върху общественото 
здраве в други страни.  По 
отношение на смъртността, 
свързана с алкохола, 
България със 70 на 100,000 
случая, се представя по-
добре от повечето НДЧ (при 
които средният показател е 96 на 100,000), но изостава след средния показател за ЕС-15 (53 
на 100,000). Друг окуражаващ знак е в това, че затлъстяването остава ниско в БЪлгария: 
резултатите от Европейското проучване чрез интервюта за здравето от 2008/9 показват, че 
между 8% и 25% от възрастните страдат от затлъстяване във всички държави членки, а 
България, с около 11%, е страната с третия най-малък процент.  

 

                                                 
11

 Европейска обсерватория за здравните системи в ЕС. Тенденции и политики. (2009).с. 30. 
12

 Димова и др.. (2012).  
13

 Флаш Евробарометър. (2009).  Серия #253: Проучване за тютюна 
 

Фигура 3. Неравенство в отчетени продължителни заболявания 
в България и избрани страни от ЕС, 2010 година.   

 

Източник: Евростат 

Румъния

ЕС-27

Унгария

България

Хърватия

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Р
аз

ли
ка

 в
 п

ро
це

нт
а 

от
че

те
ни

 п
ро

дъ
лж

ит
ел

ни
 з

аб
ол

яв
ан

ия
, н

ай
-н

ис
ки

 д
ох

од
и 

м
ин

ус
 н

ай
-в

ис
ок

и 
до

хо
ди

Фигура 2. Основни причини за смърт в България, 2009 г.  

 
 Източник: Здравна статистика, 2010 г. Национален център по здравна 
информация, България 
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11. В резултатите на здравеопазването в България се проявява съществено социално-
икономическо неравенство. Сравнено с останалите страни от ЕС, неравенството в здравния 
статус между групите с различни нива на доходи е високо в България.  Заедно с Хърватия, 
България показва най-голяма пропаст между най-богатите и най-бедните слоеве, както по 
отношение на продължителните заболявания (Фигура 2), така и по отношение на заявения от 
самите хора здравен статус. Това неравенство в здравето съществува и между различните 
географски райони14, като най-лошите резултати са в селските райони и сред ромското 
етническо малцинство15.  Например, докато в някои области детската смъртност е 
съпоставима със средното ниво за ЕС (напр. Силистра – 3.5 на 1 000 живородени; София град – 
4.2), в други области детската смъртност е значително по-висока от средната стойност за 
страната - 8.6 (Сливен – 20.5; Ямбол– 19.4; Шумен – 16.2)16. 

12. Високото бреме на хроничните заболявания в България се подсилва от продължителния 
демографски преход, със стабилно нарастващ дял на хората над 65 години.  Съотношението 
на лица на 65 години и повече към хората в активна трудова възраст също стабилно нараства 
на 25%, което подсказва за увеличен натиск върху трудовата сила в здравеопазването.  Още 
повече, че старите хора са финансово по-уязвими и неспособни да си позволят медицински 
грижи, което изисква по-пълно покритие с формални дългосрочни грижи. И обратно, 
раждаемостта сред ромското население остава висока, но ромските деца имат 
непропорционално по-нисък достъп до медицинско обслужване и това задълбочава 
неравенството в областта на здравеопазването.  

Покритие на услугите и достъп до здравната система 

13. Данните за покритието и използването на услугите подсказват, че здравната система не 
е ефективно насочена към разрешаване на бремето от заболяванията, описани по-горе. На 
първо място, както е показано в Таблица 2, покритието на повечето услуги, свързани с 
превенция на заболяванията, е много слабо отколкото в останалите страни от ЕС, с 
изключение на Румъния. Ако вземем за пример здравето на жените, 10% от жените на 
възраст 50-69 години в България минават през мамографски преглед, сравнено с 37% в 
Унгария и 23% в Латвия (3.5% в Румъния).  Само 18% от жените на възраст 20-69 са преминали 
изследване с цитонамазка на шийката на матката в България, сравнено с около 35% в Източна 
Европа и около 50% в Западна Европа (4.4% в Румъния).  Смъртността от рак на шийката на 
матката остава висока. Процентът на ваксинираните против грип представлява друга 
илюстрация за ограничения фокус върху превантивните мерки.   Световната здравна 
организация препоръчва имунизацията за някои категории от населението (възрастните хора) 
и макар и имунизацията рядко да е задължителна, в повечето развити страни хората са 
насърчавани да я правят.  В България от тази имунизация са обхванати по-малко от 5%, 
сравнено с около 20% в Източна Европа и над 50% в Западна Европа.   

                                                 
14

 Евростат. (2009), Здравна статистика – Атлас за смъртността в Европейския съюз. стр. 34 
15

 Димова и др. (2012). 
16

 Неравенството в здравната система и неравнопоставеността в България – настоящи 
доказателства. Рохова, Димова, Мутафова, Атанасова, Коева и ван Гинекен, работен проект 2012 г.. 
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Таблица 2. Процент отчетено използване на услуги за превенция на заболяванията през последните 12 месеца в 
България и избрани страни от ЕС 

 Противогри
пна 

ваксина (%) 
 

Преглед на 
гърдите (за 

жени на 50-69) 
(%) 

Преглед за рак 
на дебелото 

черво 
възраст 50-74 

(%) 

Цитонамазка 
на шийката 
на матката 

(жени 20-69) 
(%) 

Смъртност от 
рак на 

шийката на 
матката * 

(на 100,000) 

България 4.8 10.3 8.5 18 7.9 

Чехия 19.4 39.8 14.1 46.3 4.9 

Германия 56.2 44.7 36.6 58.3 2.5 

Франция 66.7 50.3 13.6 48.7 1.9 

Латвия 2.9 23.1 8.5 41.7 5.9 

Унгария 30.3 37.4 2.9 35.4 5.7 

Полша 12.9 29.4 1.7 35.8 7.1 

Румъния 18.1 3.5 0.7 4.4 13.4 

Словения 22.3 25.6 3.3 38.5 3.7 

Словакия 24.4 31.9 9.6 33.1 6.3 

Източник: Европейско проучване на здравето, последни налични данни (прибл.2008 г.). *Евростат, 
2009 г. или 2010 г. 

14. Информацията за ползването на здравните услуги потвърждава, че системата не 
адресира ефективно бремето на заболяванията. Защото, въпреки факта, че броят на лекари 
на глава от населението е висок в сравнение с други страни, българите осъществяват 
относително по-малко контакти с първичната здравна помощ и с лекари специалисти, 
отколкото гражданите на другите държави членки на ЕС, с изключение на Румъния (Фигура ). 
Обратното, случаите на хоспитализация на глава от населението рязко се увеличиха с 68% в 
периода 2000 – 2010 година, докато случаите на хоспитализация в другите страни намаляваха 
или се стабилизираха на едно ниво (Таблица 3). През 2011 година процентът на 
хоспитализираните случаи е толкова висок, че фактически един от всеки четири българи е бил 
хоспитализиран17. По причини да подобряват ефективността и качеството повечето страни се 
стремят да намаляват процента на хоспитализирани пациенти, като разчитат на комбинация 
от превенция и извънболнично лечение, особено в управлението на лечението на хроничните 
заболявания. България като че ли се движи в обратната посока.  

Таблица 3. Брой хоспитализирани на 100 пациенти, България и подбрани страни от ЕС.   

Страни 1990 2000 2005 2010 

България 19.0 15.4 21.0 25.9 

Хърватия 15.4 15.7 16.6 16.8 

Унгария 21.8 23.6 25.0 20.8 

Румъния 20.1 22.4 24.6 24.9 

ЕС- 15 16.9 17.7 16.9 16.9 

Новите държави членки 16.8 19.0 20.8 21.0 

Източник: База данни ЗзВ. 

                                                 
17

 Макар и да е налице тенденция  множеството случаи на хоспитализация да са концентрирани сред 
група по-болни пацинти, статистиката от Националния център по обществено здраве и анализи, 
Годишен доклад за Статистиката за общественото здраве, България 2012 г.   Редактори: Кристиан Грива, 
Красимира Дикова.София 2012 г. 
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Фигура 4.  Дял лица посетили лекар през последните 4 седмици и брой лекари на глава от населението  
в България и подбрани страни от ЕС.   

   
Източник: ЕВРОстат и Европейско здравно проучване с интервюта (2008 г.). 

Възприемане на здравната система  

15. Като цяло, значително мнозинство от българите изразяват неудовлетвореността си от 
здравната система. През 2009 година само 28% дават оценка “добра” или по-висока на 
българската система, втората най-ниска оценка в ЕС18.  Тази ниска удовлетвореност на 
пациентите може да се обясни с няколко причини. Едната е неудовлетворените потребности, 
които намаляват с времето, но все пак остават повече отколкото в другите страни от ЕС: през 
2008 година почти една четвърт от българските респонденти отговарят, че не е била 
удовлетворена тяхна потребност от медицинска консултация, като най-често посочваната за 
това причина са била разходите. През 2010 година делът на неудовлетворените е спаднал до 
около 15%, но средната стойност за ЕС е била около 7%19. Корупцията също може да е фактор 
за тази неудовлетвореност: проучване от 2009 година установи, че 65% от българите вярват, 
че корупцията е широко разпространена в сектора на здравеопазването – което е малко по-
висок дял от средния за ЕС-12, който е 54%, но по същество еднакъв с дела на хората 
възприемащи като корумпирани и други сектори на публичната сфера, като например 
строителните инспекции, търговете за обществени поръчки, инспекциите на издаването на 
лицензи и разрешителни за бизнес (за всички делът е 60-65%)20.  Наскоро направено 

                                                 
18

 Европейска комисия. (2010). Доклад: Безопасност на пациентите и качество на медицинските грижи. 
Евробарометър. 327(72.2), стр.55 
19

 Унгария 7.9%, Словакия 5.5%, Румъния 13.6% (Статистика от проучване на доходите и условията на 
живот, чрез ЕВРОстат). 
20

 Европейска комисия. (2009). Нагласи на европейските граждани към корупцията – пълен доклад. 
Евробарометър. 325(72.2): стр. 30. 
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международно сравнение Европейски индекс за потребителите на здравни грижи21, 
потвърждава, че в България фокусът не е върху потребителя: тя се нарежда на 33 място от 
общо 34 страни, като по-зле е Сърбия.   

Разходи за 

здравеопазване 

16. Общите разходи на България 
за здравеопазване, макар и ниски 
по стандартите на ЕС, в общи 
линии съответстват на равнището 
на доходите. Разходите за 
здравеопазване в България 
представляват около 7% от БВП, 
ниво, което е съпоставимо с това в 
много от новите държави членки 
(НДЧ). Фактът че в абсолютно 
измерение България харчи по-
малко за здраве отколкото други 
държави членки на ЕС, се обяснява най-вече с по-ниското равнище на доходите.  Фигура 5., 
която поставя България сред извадка от страни в света22, показва, че нейните разходи за 
здравеопазване са стандартни за нивото на приходите й.  

17. В сравнение с много страни в Европа България инвестира относително по-малко от 
публичните си ресурси за здравеопазване. Таблица 4 показва данните за общите и 
публичните разходи за здравеопазване (ПРЗ) в група европейски страни през 201023. През 
2010 година публичните разходи за здравеопазване представляват 3.7% от БВП и по-малко от 
10% от общите публични разходи във всички сектори. И двете числа са много ниски по 
европейските стандарти. Точно обратно на това, частните разходи – по-специално разходите 
на домакинствата за плащания със собствени средства когато се нуждаят от медицинска 
помощ – съставляват голям дял (44%) от общите разходи24. На Фигура 6 е дадено сравнение 
на това число с нивото от 1997 година в България и в Европа. Сравнението показва, че по-
богатите страни са склонни да разчитат относително по-малко  на плащания от джоба на 
пациентите и че България се откроява в това отношение сред страните от ЕС: делът на 
плащанията със собствени средства понастоящем е сред най-високите в региона и 
съществено е нараснал с времето.     

                                                 
21

Комплексен измерител от почти 40 показатели, които оценяват правата на пациентите, здравните 
услуги и достъпа до лекарствени продукти, както и резултатите от здравеопазването. Източник: 
Измерител на потребителя на здравни грижи. (2012). Европейски индекс за потребителите на здравни 
услуги 2012.   
22

 На Ф 1 са показани разходите за здравеопазване за всички страни с БНД на глава от населението 
между $2,000 и $14,000. 
23

 Последна година, за която има налични сравними данни. 
24

 Разходите на лични средства обикновено се установяват чрез данни от проучвания и се отнасят за 
стоки и услуги, закупувани частно, за официални доплащания в публичния здравен сектор и за 
неформални плащания, макар че за последните данните обикновено не са пълни.  

Фигура 5.  Общо разходи за здравеопазване и  БНД на глава от 
населението –  

България в света (2010 г.) 

 
 Източник: Световни индикатори за развитие (WDI) 
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Таблица 4. Разходи за здравеопазване – България и съпоставими страни (2010 година) 

  Здравни 
разходи на 
глава от 
населението 
($) 

Общо 
здравни 
разходи (% 
от БВП) 

Публични 
разходи за 
здравеопазване 
(% БВП) 

ПРЗ (% от 
правителстве-
ните разходи) 

Албания 240.8 6.5 2.6 8.4 

Македония, БЮР 316.9 7.1 4.5 12.9 

Сърбия 546.0 10.4 6.4 14.1 

Беларус 319.6 5.6 4.4 9.9 

България 434.9 6.9 3.7 9.8 

Румъния 428.0 5.6 4.4 10.8 

Литва 781.4 7.0 5.2 12.6 

Латвия 717.6 6.7 4.1 9.2 

Полша 917.1 7.5 5.4 11.9 

Хърватия 1066.7 7.8 6.6 17.7 

Естония 853.3 6.0 4.7 11.7 

Източник: СЗО, Глобална база данни за разходите в здравеопазването. Страните са 
подредени според дохода на глава от населението 

 

18. Както се очаква, високият 
дял на плащанията със 
собствени средства ограничава 
финансовата защита, 
осигурявана от системата. През 
200725, плащанията със 
собствени средства 
съставляваха средно почти 6% 
от разходите на домакинствата. 
Ако плащанията от собствени 
средства надвишат 10% от 
разходите на домакинствата, те 
се смятат за катастрофални. В 
България такива катастрофални 
разходи се случват в 20% от 
домакинствата, сравнено със 
само 7% при домакинствата от 
страните от ЕС15. Разходите от 
собствения джоб оказват и 
значителен ефект върху 
бедността в България. Ако използваме $5 на ден като линия на бедността, разходите 
направени със собствени средства са допринесли за увеличаване на бедността от 12 на 15.7%.  

                                                 
25

 Последно налично проучване на жизнения стандарт.   

Фигура 6.  Промени в дела на плащанията със собствени средства 
(1997-2010) 

 
 Източник: СЗО, Глобална база данни за здравните разходи. 
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19. Финансовата защита, 
осигурявана от системата, е много 
ниска и бедните са особено 
уязвими. Проведено през 2010 и 
2011 г. тристепенно проучване на 
домакинствата показа, че много 
домакинства свиват разходите си за 
здраве като реакция на кризата26. 
Фактически 40% от квинтила 
домакинства с най-ниски доходи 
заявиха, че са преустановили 
купуването на редовно приемани 
медикаменти като механизъм за 
справяне с кризата (средното по 
този показател за всички 
домакинства беше 19%). Сред 
другите стратегии се включват такива като пропускане на профилактичните прегледи, 
избягване да се ползват лекарски услуги при заболяване (около 10% от домакинствата) и 
прекратяване на здравното осигуряване (5%). Може не всички тези техники за справяне с 
кризата да се отразят върху здравето в дългосрочен план, данните очертават главно факта, че 
финансовата защита, осигурявана от системата е ограничена. 

4. Основни въпроси, последни развития и пътя напред 
 
20. Погледнати цялостно, данните показват разширяващите се негативни тенденции в 
българската система на здравеопазване, които не бяха обърнати в положителна посока нито 
от приемано ново законодателство, нито от нови регулации през последните пет или шест 
години27. Редицата опити за реформи не бяха доведени до край, което се усложняваше от 
множеството смени в ръководството на системата, с назначените само през последните по-
малко от три години четири министъра на здравеопазването и три директора на НЗОК. В 
следващите под-раздели са дадени в обобщен вид наскоро осъществените промени, както и 
понастоящем предвижданите планове и са предложени възможните варианти, които 
правителството да обсъди в краткосрочен до средносрочен план. Разделът се фокусира върху 
три области, в които решителните и навременни действия биха могли бързо да доведат до 
резултати и да подобрят обслужването на българските граждани. За всяка от тези области в 
края са обобщени ключовите препоръки. Разделът завършва с още приоритети, които да 
бъдат обмислени в средносрочен план.  

Оптимизация на болничния сектор 

21. Въпреки постигнатия известен напредък в последните години, България все още е 
изправена пред огромни предизвикателства за оптимизацията и управлението на сектора 
на болнични грижи. Въпреки големите намаления в болничната инфраструктура през 90-те 
години, НДЧ все още имат относително много болници и голяма леглова база. На Фигура 8 е 
показана тенденцията в легловата база на 100,000 жители от 2000 година, като данните за ОК 
са дадени най-долу като референтни. Всички държави – и НДЧ, и тези от ЕС15 са 
позиционирани над нея. Понастоящем България е страната с най-големия брой легла на глава 

                                                 
26

 Световна банка (2012). България: благополучие на домакинствата по време на рецесията и 
възстановяването от 2010 г. 
27

 Нейков, Салчев 2012. ASISP Годишен доклад за България. 

Фигура 7.  Разходите за здраве и реакцията на кризата по групи 
домакинства според доходите 

 

 
 Източник: Световната банка 2012 г. 
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от населението и тя като че ли върви срещу тенденцията за намаляване на леглата28. Много от 
новосъздадените болници са специализирани институции, които са избрали тесен фокус по 
най-доходоносните услуги. Съществуващите болници също се стремят да разкриват нови 
отделения, за да могат да сключват договори с НЗОК за работа по допълнителни клинични 
пътеки.  

22. Увеличаването на броя 
болници и легла  подсилва 
някои от дълбоко вкоренените 
проблеми. На първо място, както 
беше споменато по-горе, 
болниците се финансират 
основно на база лекувани лица, 
което дава силни стимули за 
увеличаване на случаите на 
хоспитализация. Значителен дял 
от случаите могат да се лекуват 
амбулаторно или чрез 
еднодневно лечение29. Освен 
това, през 2008 г., 40% от 
пациентите бяха приемани в 
болница повече от веднъж в 
годината30 което говори за 
неефективно клинично 
управление и лошо качество на здравната услуга, безпокойство, което се подсилва от факта, 
че много отделения имат твърде малък обем, за да поддържат високо качество на услугите.  В 
допълнение към безпокойството във връзка с качеството, това подсказва и че в системата се 
разпиляват ресурси, вместо много пациенти да бъдат лекувани в по-малко ресурсоемка 
среда. Като цяло, дължащата се на това фрагментираност на системата я прави неустойчива 
на равнище отделни публични здравни заведения, при които натрупването на неразплатени 
разходи и задължения става непрекъснато повтарящ се въпрос31. На последно място, 
създадената така система се характеризира с дублиране и припокриване на услугите и 
конкуренцията между здравните заведения пречи на координацията на здравните грижи и 
инвестиции. 

23. Наскоро предприетите мерки се опитват да ограничат растежа на сектора, включително 
и да въведат някои елементи на селективно сключване на договори. До скоро НЗОК беше 
задължена по закон да сключва договори с всички нови изпълнители на здравни услуги (и с 
всички съществуващи изпълнители на акредитирани услуги), с минимално забавяне, което 
насърчаваше влизането на все повече нови заведения на пазара, стремящи се да се 
възползват от този гарантиран поток на приходи. В началото на 2011 година беше одобрена 
нова Национална здравна карта, която поставя долна и горна граница на броя заведения, с 
които НЗОК може да сключи договори в отделен район. Законът разпорежда с всички 

                                                 
28

 За краткост броят на леглата е използван, за да се очертае преобладаващото място на болничните 
грижи, но фрагментацията на услугите между голям брой болници , тяхното географско разпределение 
и комбинацията от услуги, които предоставя една болница, са също предмет на безпокойство 
29

 Димова и др. (2012) op. cit.  
30

 Димова и др. (2012). В много случаи първоначалният прием се прави главно, за да се представи 
медицинска заявка (по клинична пътека, изискваща да се заплати поне минимален престой) по-скоро, 
вместо да започне някакво смислено лечение преди да се даде съответното направление. 
31

 Няма налични данни за задълженията и  
просрочията в плащанията от болниците.  

Фигура 8. Легла в болниците за активно лечение на 100,000 лица, 2000 г.-
2009 г. 

 
Източник: База данни „Здраве за всички”, 2011 г. 

Bulgaria                   

Lithuania                  

Czech Republic             

Slovakia                   

Romania                    

Poland                     

Latvia                     

Hungary                    

Slovenia                   

Estonia                    

EU15Cyprus

Croatia                    

United Kingdom             

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bulgaria

Lithuania

Czech Republic

Slovakia

Romania

Poland

Latvia

Hungary

Slovenia

Estonia

EU15

Cyprus

Croatia

United Kingdom



19 

 

болници с преобладаващо държавно участие да се сключват договори. С други думи, от 
сключването на договори могат да бъдат лишени само общинските и частните болници. 
Освен това, планът не предоставя на НЗОК право да избира с кое от държавните болнични 
заведения да сключи договор. Във всички случаи планът се сблъска с известна съпротива и до 
сега не е изпълнен. Беше направено и усилие и общините бяха приканени да кандидатстват 
за финансиране за преобразуване на болниците в медицински центрове, но те отказаха. 
Стратегията за оптимизиране трябва да бъде изпълнена и да съдържа по-силен компонент за 
селективно сключване на договори.  

24. За да се избегне дублирането на 
услуги в публичния сектор ще са 
необходими по-смели действия, които 
да създадат стимули за подобряване на 
координацията и окрупняване на 
лечебните заведения. В области с по-
голяма гъстота следва да се обмисли 
интегрирането на държавните болници в 
конкуриращи се мрежи. Тези мрежи, 
състоящи се от болници на различни 
нива, трябва да бъдат напълно отговорни 
за своите финансови резултати и да не им 
се разрешава да натрупват просрочени 
задължения. Всяка мрежа би следвало да 
подписва един договор с НЗОК и така ще 
има силни стимули да оптимизира 
предоставянето на услуги в рамките на 
мрежата32. В области с по-малка гъстота 
окрупняването и координацията ще 
изискват по-активни интервенции. В този 
контекст възможността да се използват 
структурните фондове на ЕС за здравния сектор през следващия програмен период на ЕС 
може да се разглежда като стратегическа възможност за осигуряване на подкрепа за 
вероятно трудните реформи.  

25. Консолидирането на болничните услуги трябва да се предприеме паралелно с 
изработването и изпълнението на междусекторна стратегия за продължителни медицински 
грижи (ПМГ). Населението на България застарява бързо. Понастоящем много болници за 
активно лечение са натоварени с пациенти за продължително лечение, които биха могли да 
получат по-висококачествени услуги на по-ниска цена в по-добре адаптирана за целта среда. 
Очевидно необходимостта от (ПМГ) ще продължи да нараства.  Стратегия, която да 
инкорпорира здравните грижи, трябва да бъде отчетливо артикулирана около 
съществуващите цели за ПМГ на Министерството на труда и социалната политика. Наскоро 
излязъл доклад на Световната банка33 препоръчва общинските болници да бъдат 
преустроени в социални центрове, които да осигуряват цяла гама от предоставяни в домовете 

                                                 
32

 Закриванията и сливанията на отделения или болници може да се очаква да се сблъскат със 
значителна съпротива и може да се превърнат в политически проблеми. Реорганизацията в рамките на 
мрежа от заведения, доколкото мрежата е достатъчно отговорен и автономен финансов субект, 
принадлежи по-скоро към сферата на управленските решения. Този лост беше юридически използван в 
Естония (вж. Карето). 
33

 Този параграф стъпва върху Политики за ПМГ за по-старото население в НДЧ на ЕС и Хърватия: 
предизвикателства и възможности, Световна банка, 2010 г., в който материал има разгледан казус за 
ПМГ в България 

Каре1.  Оптимизиране на болниците в Естония 

В много страни бяха приложени генерални планове за 
развитие на болниците, определящи оптималната 
структура от лечебни заведения, която бъде основа на 
процеса на оптимизация. С помощта на такъв план 
Естония успя да намали броя на заведенията за активно 
лечение от над 100 до по-малко от 40 между 1992 и 
2002г., намалявайки значително и дублирането на 
услугите и разходите. Прилагането на генералния план 
стана чрез смесица от сливания и запазване на 
автономността на болниците, което помогна решенията 
за окрупняване да не бъдат политизирани и засили 
ролята на технократската експертиза и болничния 
мениджмънт. Използвани бяха и финансови стимули, 
по-специално обвързване на предоставянето на 
инвестиции и закупуването на услугите с изпълнението 
на генералния план. 
Източник: Хокинс (2010). Оптимизиране на болничния капацитет: 
уроци от естонския опит. СБ ръкопис. Хаазен,Д.С. и A.С.Хаер (2010). 

Финансиране на капиталовите разходи и намаляване на постоянните 

разходи в здравните системи. Изпълнение на реформите за 
финансиране на здравеопазването: Уроци от страните в преход.Ед. 

Куцин, Ж, C. Кашин, и M. Жакоб. СЗО Еврообсерватория: Копенхаген 
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и на общинско равнище социални и медицински грижи. Такива услуги са осигуряването от 
общината на медицински сестри, на мобилни медицински грижи, на амбулаторни услуги, 
физиотерапия, услуги за дневни грижи и в известна степен грижи за отдих и хосписни услуги 
(предоставяни както в институции, така и в домашна среда). В средносрочен и дългосрочен 
план ще бъде необходимо да се изработи модел за интердисциплинарни екипи (съставени от 
лекари, медицински сестри, терапевти и социални работници), които да могат да оценяват 
комплексно нуждите на пациентите от ПМГ.  Накрая, за да се преодолее фрагментацията на 
финансирането и  поведението по отношение на разходите, ще бъде необходимо да се 
консолидира финансирането на ПМГ, между социалното и здравното министерства и 
общините. Обещаващо развитие в тази посока е наскоро стартиралият (2012) швейцарско-
български проект за сътрудничество, в който участват Министерството на труда и социалните 
грижи и Министерството на здравеопазването, насочен към развитие на предоставянето на 
здравни услуги по домовете в България.  

26. Много от вече изпълнените или понастоящем предвиждани мерки се опитват да 
съчетаят по-добре финансовите инструменти с оглед подобряване на ефективността на 
болниците и намаляване на разходите. Пример за такава положителна стъпка беше 
въвеждането през 2010 година на 12 нови клинични пътеки за дневна хирургия. По-общо 
казано, болниците се финансират на базата на клиничните пътеки и до 2008 година това 
финансиране беше отворено, което несъмнено водеше до нарастването на броя случаи. 
Освен това, знае се, че клиничните пътеки се поддават на манипулиране и измами в 
използването на различни кодове и на неточно отразяване на разходите (занижаване или 
завишаване на стойността). Освен това, те описват едно стандартно меню от услуги, които се 
очаква да бъдат осигурени и не представляват стимули за повече ефективност, за разлика от 
плащанията по отделни случаи. Защото, ако болниците не осигуряват всички записани в 
менюто услуги или ако например намалят продължителността на престоя по дадена клинична 
пътека, може НЗОК да откаже да им плати. През последните две години някои от цените на 
клиничните пътеки бяха коригирани в опит да се премахнат някои изкривявания, но е 
препоръчително да се направи по-систематичен преглед на ненужните грижи и на лошите 
практики в определяне на кодовете.  

27. Подготвя се стартиране на изпълнението на плащанията по диагностично-свързани 
групи (ДСГ). ДСГ са стандартизирани класификации на пациентите, при които се ползват 
болнични данни, за да се съчетае диагнозата с подходящите клинични услуги и с плащането 
на болницата за тези услуги. На теория ДСГ създават стимули за ефективно предоставяне на 
услугите, намаляват ненужните процедури и подобряват прозрачността на болничното 
финансиране. За разлика от клиничните пътеки, диагностично-свързаните групи отчитат и 
сериозността на заболяването и всякакви съпътстващи други заболявания34.  Вече от години 
се обсъжда въвеждането на ДСГ, но усилията в тази насока не бяха настойчиви. В края на 2011 
година Министерският съвет одобри план за започване на изпълнението. Но остава да се 
решат много технически въпроси, включително и за подобряване качеството на данните (вече 
са предприети усилия за хармонизиране на счетоводната отчетност) и за определяне на 
отговорността за събирането, използването и споделянето на данни. Ако се внедрят успешно, 
ДСГ могат да помогнат за подобряване на разпределението на финансирането в сектора и 
навярно ще бъдат по-малко податливи на манипулация от клиничните пътеки. Те могат да 
създадат стимули за отделните болници да работят по-ефективно. ДСГ сами по себе си няма 
да решат въпроса със свръх капацитета и международният опит доказва, че те не стимулират 
болниците да намаляват броя хоспитализирани пациенти. Но все пак, ако се основават на 
добри медицински и разходни данни, ДСГ биха представлявали съществено подобрение в 
сравнение с клиничните пътеки и внедряването им би трябвало да се ускори. ДСГ обаче 

                                                 
34

 Европейска обсерватория за здравните системи и политики. (2011). Диагностично-свързаните групи в 
Европа. (2011). стр. xxvi. 
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трябва да се използват в съчетание с глобални бюджети за болниците, които да ограничат 
ескалацията на обемите.  

28. Таваните на обемите бяха от съществено значение за задържане на болничните разходи 
от 2008 година. През 2008 и 2009 година бяха въведени тавани на обемите за болниците, 
което веднага даде своето отражение. Хоспитализациите, които бяха нараснали с повече от 
20% през 2008 г. и 2009 г., се стабилизираха през 2010 г. и 201135г.  Може би за това спомогна 
и по-стриктният контрол върху нееднократния прием на пациент в болница. Въведените 
лимити в голяма степен засилват финансовия натиск върху (публичните) болници, които при 
отсъствието на съществено преструктуриране, както вътрешно, така и на ниво система, могат 
да изпаднат в дефицит и да натрупат непрестанно нарастващи просрочия по дълга си. 
Гледайки към бъдещето, Министерството на финансите възнамерява да засили контрола над 
дефицита, просрочията и дълга на публичните здравни заведения, за да изпълни критериите 
на Пакта за финансова стабилност36. Това ще засили още повече натиска върху публичните 
здравни заведения да оптимизират услугите си, особено в областите, в които има силна 
конкуренция.  

29. През 2012 година властите обсъждаха дали да променят начина на използване на 
лимитите за обема. От самото им въвеждане индивидуалните лимити за болничните 
бюджети търпят сериозна критика от изпълнителите на болнични услуги. Към месец юни, 
2012 година властите в здравния сектор обсъждаха дали да не въведат регионални лимити за 
обемите, с които да заменят индивидуалните. Наблюдението на обемите във всяка болница 
(които понастоящем отчитат дейността си пред НЗОК ежедневно) и силно затегнатият контрол 
се очаква да дадат възможност на НЗОК да отстранява неизправностите и предприема 
нужните коригиращи мерки, така че да осигури спазването на планираните регионални 
обеми. Плащанията на база случаи създават силни стимули да се увеличава броят на 
случаите, което може да застраши целия бюджет за здравеопазване, предвид сегашния 
контекст на натиск върху изпълнителите и публичните здравни заведения да свързват двата 
края и балансират бюджетите си.  Ако се премахнат индивидуалните лимити, новата система 
трябва да бъде много внимателно проектирана, като противовес на тези стимули. Нейното 
въздействие трябва да бъде наблюдавано отблизо и по прозрачен начин и мярката да бъде 
своевременно преразглеждана или коригирана, ако доведе до ескалация на разходите.  

30. Осигуряването на качеството и 
наблюдението му би следвало да се 
подобрят. Както беше споменато по-
горе, качеството на здравните грижи е 
област, пораждаща безпокойство в 
България и поредица отрицателни 
събития привлякоха силно медийно 
внимание през последната година. 
През 2009 г. някои от минималните 
стандарти за предоставяне на здравни 
грижи бяха повишени. Това доведе до 
затварянето на някои общински 
болници и отделения, които не можеха 
да отговорят на тези нови стандарти и 
поради това не можеха да сключат 
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 Пактът за финансова стабилност беше изработен от Министерството на фиHi Andreina 
нансите в началото на 2011 година, за да се подобри фискалната рамка и финансовото управление в 
публичния сектор чрез (най-вече) въвеждането на фискални правила за публичните разходи и прагове 
за консолидиран публичен дефицит.  

Каре 2. Съвместно осъществяваната оптимизация и 
подобряване на качеството в Чехия 

През 2008 г. Министерството на здравеопазването на 
Чехия стартира програма за подобряване на качеството 
на високо специализираната здравна помощ, като 
онкологичната или травматологичната. Добре 
представящите се здравни заведения в тези схеми 
можеха да кандидатстват да станат Центрове за 
специализирани здравни грижи и да им бъдат 
предоставени специални условия по договорите със 
здравноосигурителните фондове. Целите на програмата 
бяха да се предоставя специализирана помощ само в 
заведения с високи стандарти за качество и да се 
концентрира търсенето и използването на скъпи 
технологии. 
Източник: Бриндова Л.,Павлокава K, Рубал T,Рокосова M, Гаскинс M и 

ван Гиннекен E .Чехия: Преглед на здравната система.Здравни системи 

в преход. 2009;11(1):1-122 
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договори с НЗОК за съответните клинични пътеки. Друг контролен механизъм беше създаден 
през 2010 година: Изпълнителна агенция „Медицински одит”, която се фокусира главно върху 
разследвания по оплаквания от пациенти (НЗОК също провежда одити). Такива мерки обаче 
са по-характерни за командно-контролния стил на управление и са доказано не така 
ефективни в дългосрочен план, както процесите на непрестанно подобряване на качеството, 
подкрепени чрез централни планове с ясни междинни цели и задачи. През 2010 година 
акредитирането на изпълнителите вече стана незадължително, с изключение на болниците, в 
които се обучават студенти. В България няма клинични указания. Като цяло процесите на 
осигуряване на качество са фрагментарни, прекомерно ориентирани върху контрола и доста 
слаби. Осигуряването на качество, базирано върху медицинските одити и процеси на 
акредитация, трябва да бъде засилено. Освен това, информацията за качеството на здравните 
грижи трябва да бъде използвана за преструктурирането на болниците и селективното 
сключване на договори. Трябва да има предварително изискване системно да се събира 
стандартизирана информация за качеството и да се използва за обратна връзка в цикъла на 
подобряване на качеството.  

31. Като цяло, но донякъде по подразбиране, България като че ли е избрала пазарния подход 
към окрупняването в болничния сектор вместо политически по-трудния процес, основаващ се 
на планирането на услугите. Но ефикасността на този пазарен подход понастоящем е 
ограничена от три бариери от политическо естество. Първо, в сектора се изливат редовно и 
донякъде безразборно допълнителни ресурси; на второ място, публичните лечебни 
заведения могат да натрупват просрочени задължения; и на трето място, НЗОК е принудена 
да сключва договор с всеки изпълнител на здравни услуги. За да се спазят макро-
икономическите изисквания на пакта за финансова стабилност публичните лечебни 
заведения ще бъдат подложени на допълнителен натиск да покрият разходите си през 2012 
година, но той може да се окаже недостатъчен. Опитът на други страни показва, че 
окрупняването в болничния сектор изисква координирани усилия по отношение на 
планирането, финансирането и закупуването на услугите на базата на определени критерии 
за качество.  

Ключови препоръки за болничния сектор: 

 Да се изпълни основаващ се на експертни съображения план за оптимизиране на 
болничната помощ; 

 Да се подкрепи това изпълнение с истински селективно сключване на договори и там 
където е уместно – със стратегически избрани инвестиции; 

 Да се насърчи консолидирането и опростяването в области с висока гъстота, като 
лечебните заведения се сливат в автономни и финансово напълно отговорни мрежи; 

 Да се въведе базирано на ДСГ заплащане и да се поддържат силни стимули за 
ограничаване на нарастването на обемите; 

 Да се генерира, събира, използва и публикува информация за качеството, за да се 
подкрепи процесът на оптимизация. 

 Да се подсилят механизмите за осигуряване на качество.  

Укрепване на извънболничната здравна помощ, с фокус на 

незаразните болести, особено на сърдечно-съдовите заболявания 

32. За да се адресира по-добре бремето на заболяванията в България, първичната и 
извънболнична помощ  трябва да бъдат подсилени. На сектора за амбулаторно обслужване 
е обръщано малко внимание и правени малки инвестиции през последните десет години. 
Извънболничните грижи за лечение, за които се дават само 14% от текущите разходи за 
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здравеопазване през 2003 г., намаляха до 12% през 2008 г. (в мнозинството държави членки 
на ЕС-15 за тях отиват между 25 и 30%).  

33. В допълнение на недостатъчното финансиране, секторът на първичната помощ страда и 
от редица слабости. Методът на заплащане на лекарите от първичната помощ – главно 
според броя пациенти – не осигурява адекватни стимули за подобряване на здравното 
обслужване и затова процентът на случаите на издадени направления към специализирана 
извънболнична или болнична помощ е много висок. Секторът на първичната помощ би 
трябвало да е в състояние да разреши най-малко 80% от случаите, в които се търси лекарска 
помощ, а в България този процент се изчислява на около 70% или по-малко. Освен това, само 
5% от лекарите от първичната помощ  са обучени първоначално за общо-практикуваши 
лекари, а изискването да преминат през специфична програма за обучение непрекъснато се 
отлага (в момента крайната дата е 2015 година). Както беше показано по-горе поведението на 
населението показва ниски нива на доверие в семейните лекари, включително и ниското 
явяване за профилактични прегледи и честото заобикаляне на първичната здравна помощ и 
обръщане директно към специалисти. Накрая, броят на изпълнителите на първичната помощ 
е относително малък и разпределението им по територията на страната е неравномерно.  

34. Укрепването на първичната здравна помощ би могло да подобри цялостния здравен 
статус на населението и би помогнало да се подобри ефективността на цялата система. В 
бремето на заболяванията в България доминират сърдечно-съдовите заболявания и 
първичната помощ може да играе централна роля в диагностирането и управлението на 
рисковите фактори, като холестерола и високото кръвно налягане. Същото важи и за ранното 
откриване на раковите заболявания.   

35. Първичната помощ може да получи 
по-важна роля, ако се предприемат 
редица стъпки. Въвеждането на по-силни 
мерки за заплащане на първичната 
помощ според представянето трябва да 
се счита за ключов приоритет. 
Показателите за представяне могат да 
бъдат насочени към превенцията и 
управлението на незаразните болести и 
по-специално върху контрола на 
рисковите фактори и вторичната 
превенция на сърдечно-съдовите 
заболявания. По въпроса бяха проведени 
предварителни дискусии с 
професионалните сдружения, но идеята 
беше захвърлена в чекмеджето поради 
първоначалната реакция на 
изпълнителите, на влошената ситуация с 
бюджета и необходимостта да се финансират болниците. За да въведем по-позитивна нотка 
следва да подчертаем, че наскоро бяха въведени стимули, за да се насърчи създаването на 
групови практики, което е от ключово значение за осигуряване на продължителни здравни 
грижи в отдалечените райони.  

36. Разработване на ефикасни начини за увеличаване на капацитета на изпълнителите на 
първичната помощ. Споменатото по-горе обучение за предоставяне на първична помощ е 
неатрактивно за лекарите, които трябва да напуснат практиката си за няколко месеца, за да 
завършат обучението. Трябва да се разработи по-ефективно и атрактивно продължително 
медицинско обучение в светлината на текущото бреме на заболяванията и министерството 
предприема стъпки в тази посока. Допълнителните регулаторни стандарти трябва също да 

Каре 3. Плащанията за представяне в първичната 
здравна помощ, свързани с намаляване на 

разходите за болнична помощ в ОК 

През 2004 г. правителството на ОК въведе 
Рамка за качество и резултати (РКР) за 
центровете за първична помощ, за да се 
подобри профилактиката и управлението на 
хроничните заболявания. На центровете за 
първична помощ бяха давани финансови 
възнаграждения за постигането на 
определени индикатори от РКР. От 2004 г. до 
2008 г. подобрената превенция на инсултите е 
намалила разходите за вторични грижи с 
около £165 млн. Свързаните с това плащания 
на стимули бяха малки в сравнение с 
постигнатите икономии на болнични разходи. 
Източник: Мартин С., Смит PC, Душейко M. и др. 

Подобряването на качеството в първичната помощ 

намалява ли разходите във вторичната помощ? 
Фондация за здравето, Лондон: 2012 
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бъдат премахнати, за да се разшири списъкът с условията, които могат да бъдат напълно 
управлявани на нивото на първичната помощ. Например, в миналото пациентите с  високо 
кръвно налягане без усложнения и/или диабет се изискваше да направят годишно определен 
брой посещения при специалисти, базирани в болниците. Мерките за засилване на 
извънболничните грижи могат да включвт: (i) създаване на планове за управление на 
хроничните заболявания, които допринасят в голяма степен за разходите, заболеваемостта и 
смъртността в страната. (ii) систематично да се прави преглед на регулациите, които 
задължават да се дават направления или забраняват да се предоставят несложни 
диагностични или лечебни услуги на по-ниските нива на здравни грижи; (iii) създаването на 
центрове за диагностика и лечение с висока честота и ниски разходи. Да обобщим, трябва да 
се предприемат обединени усилия за инвестиране в изграждане на капацитета на 
изпълнителите на извънболничната здравна помощ, за да могат те да адресират 
преобладаващото бреме на заболяванията и тяхното представяне следва да бъде оценявано 
и възнаграждавано. В подкрепа на тези усилия трябва да се заделят нужните ресурси.  

37. Изработването на нова здравна управленска информационна система беше предложено 
като начин за наблюдение на моделите на издаване на направления и рецепти от отделните 
лекари и предприемане на коригиращи действия когато е необходимо. Това би било много 
полезно, но в крайна сметка пренасочването на бюджетни средства от болничната към 
първичната помощ би било основното допълнение към тези мерки. 

38. Усилията за подобряване на първичната помощ могат да бъдат подсилени и ако 
същевременно с тях се засилят здравните интервенции за цялото население.  Много-
секторните мерки за борба с рисковите фактори за незаразните болести допринасят много за 
подобряване на резултатите от здравеопазването в развитите икономики. През юни 2012 г. 
България въведе забрана за тютюнопушенето в затворени публични пространства и на някои 
открити публични места, което категорично е стъпка в правилната посока. През 2013 година 
Министерството ще стартира Програма за скрининг за ракови заболявания и работи и по 
окончателния вариант на план за засилване на профилактиката на незаразните заболявания. 
Важно е той да се основава на реални данни, да бъде адекватно ресурсно обезпечен и 
резултатите му да се наблюдават.   

Ключови препоръки за извънболничната помощ: 

 Да се засили капацитетът на медицинските специалисти в първичната здравна помощ 
да управляват преобладаващото бреме на заболяванията и играят активна роля в 
координацията на грижите за техните пациенти; 

 Да се въвеждат елементи на заплащане според представянето, с фокус върху 
незаразните заболявания, за да се подобри управлението на хроничните заболявания 
на нивото на първичната здравна помощ; 

 Да се подберат на базата на доказателствен материал и да се внедрят допълнителни 
много-секторни мерки за борба с рисковите фактори за незаразните болести. 

Лекарствени политики 

39. Разходите за медикаменти представляват 35% от текущите разходи за здраве в 
България (Евростат 2008 г.),което е висок дял в сравнение със средния за ЕС от около 25%, но 
съпоставим с нивото в много НДЧ. Данните за размера на пазара показват увеличение на 
продажбите с повече от 10% на година, растеж, който като че ли не е забавен от финансовата 
криза37.  
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 Последните налични данни са за 2010 година 
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40. Разходите за лекарства, 
заплащани със собствени средства 
от пациентите, са много високи. 
От общите разходи на пазара, по-
малко от 40% са плащаните от 
държавата. Така че разходите за 
лекарства, заплащани със 
собствени средства от пациентите, 
са много високи в България и 
фактически представляват повече 
от  70% от разходите на 
домакинствата за здраве. Фигура  
показва, че разходите за здраве 
представляват особено тежко 
бреме за бедните.  Фактът че 
потреблението в най-бедните 
домакинства е значително по-
ниско (80 лв.) от това на другите 
домакинства (около 140 лв.), подсказва, че бедните навярно се въздържат от купуването на 
някои лекарства. Фактически проучванията на мнението на пациентите в България показват, 
че 23% не са разполагали със средства, за да си купят поне някои от предписаните лекарства, 
необходими за лечението им, дори и при наличието на правилата само за доплащане38.   

41. Рамката в България за регулиране на лекарствената политика е всестранна, но все още 
развиваща се. Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина, изработен през 
2007 година, за да хармонизира българската политика с европейските стандарти, 
регламентира множеството основни правителствени наредби за лекарствата, включително за 
продажбата, производството, вноса, закупуването и договарянето им. Законът създава 
рамката, която, поне формално, определя органите и структурите, които са необходими за 
регулиране на фармацевтичния сектор. Но той претърпя множество изменения през 
последните седем години и все още се развива39. Последното изменение беше в сливането на 
комисията по цените и комисията, определяща процента на реимбурсиране на лекарствата, 
което беше опит да се опростят процесите и да се вземе решение за увеличаване на честотата 
на ревизиите на ценовите листи на основните 
лекарства.  

42. Фармацевтичният сектор и политики са често 
предмет на обществени полемики40. Например, 
през 2012 независими разследвания разкриха, че 
механизмът за контрол на цените чрез външната 
референтна цена не дава очаквания ефект, тъй 
като местен производител налага по-високи цени 
в България отколкото в съседните държави. Друга 
полемика възникна от постепенното прехвърляне 
на отговорността за закупуване на някои скъпи 
лекарства от МЗ към болниците. До 2010 г. МЗ 

                                                 
38

 Димова A., Попов M., Рохова M. (2007). Здравната  
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 Талха Хан Бурки8. (2012). Тревога в здравните услуги в 
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Фигура 9.  Разходи за лекарства, заплащани със собствени 
средства на пациентите  

(по квинтили) 

 
 
Source: Staff estimates based on Multi-Topic Household Survey (LSMS), 2007 
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Каре 4. Увеличаване на стойността за парите, 
давани за лекарства в Румъния  

 

Лекарствените политики на Румъния се описват 
като сложни и решенията за включване в 
списъците за реимбурсиране като непрозрачни, 
непоследователни и слабо базирани върху 
доказателства. Сред другите проблеми са такива 
като нарастването на цените и ограниченото 
покритие. За да увеличи стойността за парите 
Румъния направи с помощта на Националния 
институт за здраве и върхови клинични 
постижения на ОК (NICE) анализ на своите 
управленски практики и преглед на списъка за 
реимбурсиране, фокусирайки се върху първите 
50 лекарства, за които плаща здравно-
осигурителният фонд. Впоследствие беше приета 
нова рамка за Оценка на здравната технология 
(ОЗТ) и беше направена фактически една 
временна ОЗТ за лекарствата, които преди бяха 
одобрени, но все още не бяха включени в 
списъка за реимбурсирани лекарства. Освен 
това, от списъка бяха изключени три лекарства, а 
индикациите за 2 лекарства бяха ограничени. 
Източник: Световна банка (2011.Румъния, 

функционален преглед на здравния сектор и персонал  
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закупуваше централно чрез обществена поръчка някои скъпи лекарства (напр. за рак и 
хемодиализа). Процесът се смяташе за неудовлетворителен по редица причини, сред които 
забавянията в поръчките и дистрибуцията, които водеха до недостиг на лекарствата в 
болниците. Значителен беше броят на жалбите пред МЗ срещу резултатите на обществените 
поръчки. Беше взето решение разходите за тези лекарства да бъдат включени в клиничните 
пътеки и да се разреши на болниците да ги купуват заедно с рутинните си покупки на 
лекарства. Процесът на прехода беше дезорганизиран и някои болници, както се разбра 
впоследствие, са заплатили няколко пъти по-високи цени отколкото Министерството беше 
плащало преди.  

43. Процедурите на обществените поръчки за лекарствата бяха променени през 2012 
година. В опит да се реши въпросът, на НЗОК беше разрешено да води централизирани 
преговори с доставчиците на лекарства, първо за тези лекарства, които бяха предмет на 
полемика (закупени от болниците) и впоследствие потенциално за всички продукти от 
списъка с основни лекарства. Тези преговори по цените следват след обичайните процедури 
на обществени поръчки (с открита и закрита фази) и окончателната цена, достигната от НЗОК 
трябва да е по-ниска от цената по-рано постигана от Министерството или от тази в ценовия 
лист. Такъв вид преговори се водят понякога за много скъпите лекарствени продукти, но 
обикновено не се използват в такива големи мащаби. Този допълнителен слой може да 
доведе до някои безпокойства, свързани с прозрачността и цялостната ефикасност на 
ценовата политика41. Трябва да се предприеме всестранен преглед на  закупуването на 
лекарства от държавата. За да се засили контролът на разходите трябва да се обмисли 
използването на тръжните процедури за групите лекарства с високи обеми и въвеждането на 
подлежащо на възстановяване допълнително плащане (claw-back tax)42. 

44. По-скоро изпълнението, а не съдържанието на политиките беше предмет на значителна 
критика и полемика. Дискусиите, проведени  като подготовка за настоящите Бележки, с цяла 
гама от заинтересовани страни, показват, че съдържанието на много от съществуващите 
политики отговаря на стандартите на добрата практика. Същевременно обаче,тяхното 
изпълнение е далеко от идеалното. Например, критериите за включване в положителния 
лекарствен списък (ПЛС) и цените на комисионните не се съобщават публично, а и подмяната 
на включените лекарства се твърди, че е много голяма. Освен това, процесът на вземане на 
решения не е прозрачен и протоколите от обсъжданията не са публично достояние. 
Независимо дали тези критики са обосновани или не, доверието е ниско и навярно ще остане 
ниско, ако не се повиши много прозрачността. Един пълен и прозрачен одит на сегашния 
Позитивен списък на лекарствените продукти, който да се предприеме в сътрудничество с 
изтъкнати международни независими експерти, би помогнал да се гарантира, че системата 
ще получава най-добрата стойност за парите и би засилил много общественото доверие в 
легитимността на тези процеси. Одитът трябва и да препоръча методи за подобряване на 
прозрачността на вземането на решения. 

45. В допълнение към това, следва да се обмисли една средносрочна програма за реформа 
в лекарствената политика. Открояват се няколко предизвикателства. На първо място, 
общоприети са неправилни модели на предписване на лекарствата (т.е. твърде много и/или 
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твърде скъпи лекарства се предписват в сравнение с един подход базиран в по-голяма степен 
на фактическото състояние), което отчасти се дължи на маркетинговите програми, 
изпълнявани от фармацевтичната индустрия. По-стриктното наблюдение на начина на 
предписване на лекарства (включително и въвеждането на стимули за представяне) 
несъмнено би довело до положителни резултати. Но основното предизвикателство в тази 
насока е, че много лекарства се получават без рецепта, тъй като процентите на 
реимбурсиране от НЗОК са ниски и пациентите предпочитат да си спестяват времето и 
разходите от посещение на лекар преди да си купят лекарства. Самолечението е нещо 
обичайно и опитите да се наложи контрол върху аптеките не водят до трайни резултати. В 
обобщение, трябва да се изработи и изпълни всеобхватна рамка, с която да се насърчи 
рационалното използване на лекарствата и да се промени поведението на пациентите, на 
изпълнителите на здравни услуги и на аптеките. 

46. На второ място, политиката по отношение на генеричните лекарствени продукти трябва 
да бъде съществено подсилена чрез въвеждане на международните най-добри практики в 
нея. Пазарът на генеричните лекарствени продукти в България е доста силен и представлява 
повече от половината от пазара, но все още няма конкретна политика по генеричните 
лекарствени продукти. От лекарите не се изисква да предписват непатентовани марки 
лекарства, а аптекарите нямат право да заменят предписаните лекарства. На трето място, 
ценовият подход, залегнал в позитивния лекарствен списък, насърчава производителите да се 
конкурират чрез алтернативни средства (като например предлагането на безплатни лекарства 
на търговците на дребно, за да изтласкат алтернативните марки), което в крайна сметка 
намалява конкуренцията.  

47. Много необходимият закон за регламентиране на медицинското оборудване и уреди 
понастоящем се изработва. Съществуващата нормативна уредба за медицинските уреди е 
дадена в Закона за интеграция на лицата с увреждания от 2007 година, насочен главно към 
подобряване на качеството на живот на хората с увреждания. Необходимо е да има ясно 
заявена политика по предписването, снабдяването, субсидирането, съхраняването и 
използването на медицински и фармацевтични уреди, използвани в съвременните 
процедури в болниците, като пейс-мейкъри,  отмиващи лекарства стентове и изкуствени 
стави. От 2013 година НЗОК ще предприеме и някои преговори по цените.   

Ключови препоръки за лекарствените продукти 

 Да се предприеме пълен и прозрачен одит на съществуващия позитивен лекарствен 
списък и преглед на методите на закупуване, както и да се изработи стратегия за 
подобряване на прозрачността на управленските практики в сектора; 

 Да се изработят и реализират политики за насърчаване и наблюдение на 
рационалното ползване на медикаментите (включително и генеричните); 

 Да се потърси помощта на експерти с международна репутация, за да се изгради 
местен капацитет и намали влиянието на отделни заинтересовани групи; 

 Да се завърши и приеме нормативната уредба за медицинските уреди/оборудване. 

Допълнителни приоритети в средносрочен план 

48. Предходният раздел се фокусира основно върху специфични мерки, които, ако се 
изпълнят решително и ефективно, могат да подобрят работата на системата. Но за да бъдат 
устойчиви тези подобрения ще е необходимо да се работи по много други въпроси. В 
заключение се разглеждат трите основни предизвикателства.  

49. Подобряване на финансовата защита. Осигуряването на финансова защита за всички – 
така че никой да не изпада в бедност поради разходите за здравни грижи – това е основна 
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цел на системата на здравеопазване. В предишните бележки бяха очертани пропуските във 
финансовата защита, осигурявана от НЗОК, при наличието на значителен дял от населението 
(между 10 и 20%) неосигурени хора43. Проучване от 2008 година показа, че голямото 
мнозинство от тях са хора от най-ниско стоящите в социално-икономическо отношение 
слоеве, принадлежащи към етнически малцинства44. Те нямат достъп до извънболнична 
помощ и обикновено влизат в здравната система чрез отделенията за спешна помощ. Важно 
е да отбележим, че както големите разходи за лекарства, заплащани със собствени средства 
на пациентите – което е проблем за бедните слоеве – и изключването им от редовната 
система на социално осигуряване – представляват потенциални източници за неефективност 
на системата. Защото пациентите, които не се ползват от медицински грижи или не 
управляват здравния си статус, са изложени на по-висок риск от усложнения при заболяване и 
в крайна сметка струват повече на здравната система. С други думи, освен че осигурява 
равнопоставеност, по-добрата финансова защита е и по-ефективна. 

50. Изработване на политика за развитие на човешките ресурси, обвързана със здравето. 
Макар че броят на лекари на глава от населението е висок, комбинацията от специалисти не е 
пригодена към потребностите на населението. Броят на медицинските сестри на глава от 
населението е далеко по-нисък отколкото в останалите страни в региона (9 сестри на хиляда 
души в ЕС15, 6 в новите държави членки и 4 в България). Много сестри емигрираха в чужбина. 
През 2011 г. в страната са завършили образованието си повече лекари отколкото сестри. И в 
двете професии понастоящем лицата в активна възраст бързо застаряват. Институт „Отворено 
общество” е в процес на приключване на всестранно проучване (предприето по инициатива 
на Президентството) за човешките ресурси в здравеопазването. То трябва да послужи като 
платформа за дебат и база за действие. Решенията ще изискват интервенции на различни 
фронтове, включително и в планирането на човешките ресурси и в адресирането на 
финансовите и други бариери пред задържането на квалифицирания персонал в България 
или за осигуряването на подходящи условия за работата му и за засилване на отговорността 
за представянето му.  

51. Изграждане на информационна система и на капацитет за прозрачни политики за 
наблюдение и оценка. Много от информацията с решаващо значение за вземането на 
решения рядко се събира, анализира или споделя между органите на властта или с 
обществото. В контекста на силната неудовлетвореност от здравните услуги, поставяща под 
въпрос представянето на системата, и определяща необходимостта да се направи труден 
избор, от съществена важност ще бъде укрепването на капацитета, на стимулите и 
изискванията за споделяне на информацията и предоставянето й на изследователите и 
обществеността. За да стартира такова начинание, може да се създаде независимо звено с 
персонал набран на конкурсни начала и със задача да анализира информацията, да 
сътрудничи с международни изследователски институти и да заимства и внедрява водещите 
практики, като цяло да осигурява материал, върху който да стъпи изработването на 
политиките в сектора.  

52. Различни правителствени звена изразяват значителен интерес в развитието на е-
здравеопазване и на всички форми на свързана електронна документация. Но големите 
инвестиции в ИТ инфраструктура често не успяват да подобрят оперативното вземане на 
решения, свързани с ефективността. Мащабни инвестиции трябва да се предвиждат само 
когато има достатъчно доказателства, че съществуващата информация се използва за анализ 
на представянето и вземането на решения по начин, който съответства на нейния потенциал.  
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 Здравнонеосигурените и здравното осигуряване в България, Институт „Отворено общество”, София, 
2009 
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53. В заключение, напредъкът по различните въпроси, разгледани в настоящия документ, 
изискват силно и последователно стратегическо ръководство на ниво система. Разгръщането 
на прозрачен дебат, в който да се очертаят ясни приоритети, може да доведе до подобряване 
на доверието в здравната система в течение на времето. Инициативата, подета от 
Президентството – за консултации за изработване на стратегията България 2020 - 
представлява обещаваща първа стъпка в това отношение. Следващата стъпка на избор и 
разработване на политиките на реформи трябва да бъде предприета по начин, който да води 
до постигането на ясен набор от приоритети, подкрепен от определена визия. Предстоящият 
доклад за Здравните система в ЕЦА подчертава, че макар и да не съществуват конкретни 
рецепти за изграждане на по-добре представящи се здравни системи, използването на 
информацията за вземане на решения и силното ръководство са жизнено важни фактори. 
Както е записано в доклада: “За успешна реформа са необходими визия и лидерство. Това 
означава да се откроят заложените интереси, били те на медицинския истаблишмънт, на 
политическите среди или други, да се подтикне осъществяването на нови реформи, които да 
помогнат да се изпълнят целите за сектора.” 


