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БЪЛГАРСКИ  

ЕКАРСКИ СЪЮЗ 
 Бул. Акад. Иван Гешов 15, 1431 София, 

 

BULGARIAN  

MEDICAL ASSOCIATION 
15, Akademik Ivan Geshov Blvd., 1431 Sofia, Bulgaria, 

Tel.+359 2 954 11 69, .+359 2 954 11 26, .+359 2 954 11 81, Fax: .+359 2 954 11 86, e-mail: blsus@mail.bg 
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ 

по Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса за 2014 г., № 302-01-35, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 

г. 

  

1. В чл. 1, ал. 1, ред 5, числото „14 500” се замени с „30 500”. 

Мотиви: 

Буди недоумение защо, когато се твърди, че няма средства, отново се 

предприема вече прилагания популистки ход да се намали т.нар. 

потребителска такса на пенсионерите на 1 лев. Предвидените за 

компенсация допълнителни трансфери от 8 млн. лв. са равностойността на 

4 млн. прегледа, а в първичната и специализираната медицинска помощ се 

извършват значително повече прегледи на пенсионери, т.е., парите няма да 

стигнат. Предлагаме, ако предложението за отпадане намалението на 

таксата все пак не се приеме, сумата по тези плащания да се увеличи 

тройно, за да покрие необходимите плащания в пълен размер и срок 

/ангажимент на правителството/. 

 

 

2. В чл. 1, ал. 2 се правят следните промени: 

1. В ред ІІ, числото „2 823 110” да се замени с „2 839 110”. 

2. В ред 1, числото „2 820 020” да се замени с „2 836 020”. 

Мотиви: 

Отразява увеличението на трансфера по горната точка за 

компенсация на намелената такса за пенсионерите с 16 млн. лв. 

 

3. В ред 1.1.3.3, числото „110 000” да се замени с „120 000”. 

Мотиви: 

Увеличават се средствата за дентална помощ с 10 млн. лв. 

/ангажимент на правителството/. 

 

4. В ред 1.1.3.5, числото „556 000” да се замени с „527 000”. 

5. Ред 1.1.3.5.2, с текста и числото „29 000” да отпадне. 

Мотиви: 

Отразяват отпадане финансирането на ваксините от НЗОК 

/ангажимент на правителството/. 
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6. В ред 1.1.3.8, числото „988 128” да се замени с „1 121 952”. 

7. Ред 1.1.3.10, с текста и числото „104 834” да отпадне. 

Мотиви: 

Поставените под условие 104 834 хил. лв., както и 29 000 хил. лв. от 

ваксините отпадат, като 123 834 хил. се прехвърлят в болнична помощ, а 

останалите 10 000 хил. – в дентална помощ. 
 

8. В ред 1.2, числото „13 400” да се замени с „29 400”. 

Мотиви: 

Отразява увеличението на трансфера по горната точка за 

компенсация на намелената такса за пенсионерите с 16 млн. лв. 
 

9. Ред 1.2.4, с текста и числото „100” да отпадне. Мотиви: 

Отразяват отпадането  финансирането на ваксините от НЗОК 

/ангажимент на правителството/. 

 

10. В ред 1.2.5, числото „ 8 000” да се замени с „24 000”. 

Мотиви: 

Отразява увеличението на трансфера по горната точка за 

компенсация на намелената такса за пенсионерите с 16 млн. лв. 
 

3. В чл. 3, ал. 2, изразът „утвърждава ред за прилагане на ал. 1” се 

заменя с израза „договаря с Управителния съвет на Български лекарски 

съюз методика за определяне на дейностите по ал. 1”. 

Мотиви: 

БЛС настоява методиката за разпределение в извънболничната 

помощ да се договаря. 

 

4. В чл. 4 се правят следните изменения: 

1. В ал. 4, изразът „Надзорният съвет на НЗОК приема правила” се 

заменя с израза „договаря с Управителния съвет на Български лекарски 

съюз методика”. 

2. Ал. 5 да отпадне. 

Мотиви: 

БЛС настоява методиката за разпределение в болничната помощ да 

се договаря. 

 

5. В § 2, ал. 1, изразът „лекарствени продукти - ваксини за 

задължителни имунизации и реимунизации и дейности по прилагането им” 

да отпадне. 
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6. В § 6, ал. 2, изразът „ по решение на Надзорния съвет на НЗОК” се 

заменя с израза „най-късно до 20 януари 2014 г.” 

Мотиви: 

Регламентира краен срок за изплащане на неразплатените разходи 

/ангажимент на правителството/. 

 

7. § 8 да отпадне. 

Мотиви: 

Освен законовия резерв, в проектозакона е създаден и още един 

странен резерв от 105 млн. лв., който учудващо съвпада с увеличението 

на приходната част. В § 8 е предвидено тези средства да се използват само 

ако министърът на здравеопазването внесял някакви мерки в Народното 

събрание. Абсурдно е в бюджетен закон да се поставят такива условия 

за използване на вноските, при това в зависимост не от действията на 

самата НЗОК, а от орган на изпълнителната власт. 

Предложили сме тези средства да се запишат на ред 1.1.3.8 – 

болнична медицинска помощ, а § 8 следва да отпадне. 

 

8. В § 12, изразът „авансово разходване на здравноосигурителните 

плащания за болнична медицинска помощ до 5 на сто от средствата по чл. 

1, ал. 2, ред 1.1.3.8.” да се замени с израза „ средствата по чл. 1, ал. 2, ред 

1.4 за допълнителни здравноосигурителни плащания през цялата 

календарна година”. 

Мотиви: 

Следва да се регламентира да може да се използват текущо през 

цялата година средствата от оперативния резерв от 270 млн. лв., за да 

се избегне практиката да се прави бюджет на болниците за 9-10 месеца, а 

след това да се освобождава резерва. Същият и без това е ясно, че ще отиде 

почти изцяло за болнична помощ при така направения бюджет на 

остатъчен принцип. 

 

9. § 14 да отпадне. 

В предложените от БЛС законодателни промени се предвижда да 

отпаднат всички освободени от такса лица, като държавата възстановява 

сумите на т.нар. освободени по закон категории или им издава ваучери за 

плащане. 

Напомняме на уважаемите народни представители, че тази такса 

представлява форма на минимален копеймънт, широко разпространен и 

прилаган във всички здравноосигурителни системи, в далеч по-богати 

държави. Този копеймънт има значение не само като финансов приход, а и 

други, може би по-важни функции – сдържа излишното и безконтролно 

потребление на здравни услуги, които застрашават достъпа на 
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действително нуждаещите се, и е фактор, повишаващ отговорността за 

собственото здраве. 

Ако този текст се премахне, ще отпадне необходимостта от 

допълнителен трансфер от 16 млн. лв., предвиден по-горе. 

 

10. В § 15 да се създаде допълнителна точка: 

„11. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации”. 

Мотиви: 

Преминават на финансиране от МЗ. 

 

 

 

                          С уважение: 

 

                                                 Д-р Цветан Райчинов 

 

                                             /Председател на УС на БЛС/ 

 

 


