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Структура 

 

 

 Сравнение между две големи публични системи 
 

 Основни проблеми и възможни решения в 
здравеопазването 

 

 Как се правят реформи и защо се въртим в кръг 
 

 



Примерът с образованието 
 

 Прилики между двете системи: 

 

 Големи публични системи, засягащи по някакъв начин всеки 

 Съизмеримо фининсиране като % от БВП 

 Голям брой разпоредители с бюджетни средства 

 Основни принципи – качество и достъп (съществуване на по 

две паралелни системи) 

 Ниска оценка от страна на обществото 

 Сходни позиции на гилдиите и правителството (за толкова 

пари – такова качество; за такова качество – толкова 

пари) 

 



 
 
 

Финансиране на двете системи 
като % от БВП (1998 – 2017 г.) 

 

 

 

 

 

Образование 

 

Здравеопазване 

1998 г.          3,4 

2001 г.          3,9 

2013 г.          3,8 

2017 г.          3,7 

            3,1 

             3,9 

             4,3 

             4,6 



Примерът с образованието 
 

 Заварено състояние (2005 г.) – финансиране на брой 

паралелки; пълна липса на външно оценяване 
 

 Направено за 2 години: 

 Промяна на механизмите за финансиране: 
 

o Единен стандарт за издръжка (2005 – средно 740 лв., 2009 – средно 
1432 лв. (сега е малко по-голям) 

o Делегирани бюджети (брой ученици + видове училища + категории 
общини) 

o Бонус за оптимизиране на системата (пари, автобуси, хранене) 

o Програмно финансиране (2005 г. – 124 млн. лв. за 3 програми; 2009 г. – 
над 263 млн. лв. в 13 направления, без увеличение на процента от 
БВП) 

 

 Въвеждане на система на външно оценяване (след 4. клас, след 7. 

клас, държавни зрелостни изпити) 



Основни проблеми в здравеопазването 

 

 Система със стимули за необосновано разрастване 

 

 Съпоставка с образованието: 

o 1989 г. – 9 млн. души, около 3000 училища и около 350 болници 

o 2018 г. – 7 млн. (намалява с почти ¼), училищата са 2200 (намаление с 

повече от ¼), а болниците нарастват с около 20% 

 

 НЗОК плаща на преминал пациент – оттук и стимул лечебните 

заведения да отчитат повече пациенти по по-скъпи пътеки 

 

 Вътрешно-структурен проблем е съединяването на спешната и 

болничната помощ (спешният център „пази“ болницата от 

закриване, защото в малките населени места закриването се 

свързва с липсата на първична помощ) 

 



Основни проблеми в здравеопазването 
 

 Сгрешен модел на управление, финансиране и контрол 
 

 Липса персонална отговорност в НЗОК – управителят само 

официализира решенията на колективен Надзорен съвет 

 

 Липса на противоречиви интереси на звената по веригата 

(лекари, директор на лечебно завединие, директор на РЗОК, 

управител на НЗОК, Надзорен съвет) 

 

 Липса на адекватно работещи контролни системи: 

o електронна система чрез която дистанционно и в реално време да се 

следи за текущите разходи в лечебните заведения 

o електронно досие на всеки пациент, с възможност за личен контрол над 

извършените манипулации (съчетано със създаване на интерес от страна 

на пациентите за разходите за лечението им) 

o капаците дори за последващ контрол по документи – ИТ решения, 

кадри за проверка на места, аналитичен – за сравнителни данни в 

случай на необичайни отклонения и преразходи 
 

 



Основни проблеми в здравеопазването 

 

 Лекарствена политика, подчинена на корпоративни 

интереси 

 

 Относително най-голямо нарастване (в %) на разходите за 

лекарства 

 

 Липса на ясна и трайна регулаторна рамка по отношение на 

въвеждането на нови лекарства и “молекули” – обществото (и 

някои „стимулирани“ пациентски организации и лекари) се 

противопоставят на разумните аргументи за адекватно лечение 

 

 Всички звена в системата си сътрудничат за увеличаване на 

разходите за лекарства – пациент, лекар и аптека нямат нищо 

против (а някои имат и интерес от) повече и по-скъпи лекарства 



Възможни решения 
 

 На политическо равнище: 

 

 Обществен консенсус за поетапно увеличение на средствата в 

сектора срещу провеждане на реформи (в ЕС – 7-8%) 

 

 Обществен консенсус и ясна регулаторна рамка за лекарствена 

политика 

 

 Обществен консенсус за мрежите на спешна и болнична помощ 

(по обективни показатели – например до 10 мин. си в линйката, до 

1 час си в болницата)  

 

 Определяне на целеви стойности в системата (в т.ч. за нива на 

заплащане в сектора, за необходим медицински персонал на 100 

души население и т.н.) 

 
 



Възможни решения 
 

 Организационни промени: 

 

 Приемане на здравна карта (национална териториална мрежа) за 

необходими здравни заведения – отделно за спешна и болнична 

помощ 

 

 Отделяне на звената за спешна помощ и определянето им за 

фундамент на здравната услуга; създаване на „защитени“ спешни 

звена 

 

 Поетапно и значително редуциране на болничните заведения и 

базирането им в по-големите населени места; закупуване на 

необходимите линейки и хеликоптери 

 
 



Възможни решения 
 

 Промяна на модела на финансиране: 

 

 Демонополизиране на здравната каса (Д. Танев) 

 Преминаване от здравни осигуровки към здравни застраховки 

(интерес на застрахования да следи разходите си) 

 Въвеждане на делегирани бюджети на РЗОК (въз основа на 

обективни критерии – население, възрастова структура, 

специфични заболявания и т.н.) 

 Въвеждане на отговорност на директорите на РЗОК 

(включително законови разпоредби за уволнение при преразход) 

 Запазване в НЗОК на методически и национални контролни 

функции, функции по разпределяне на бюджета между РЗОК и 

евентуален резерв 

 Въвеждане на твърдо институционално финансиране с 

добавка за дейност на звената за спешна помощ 

 
 
 



Как се правят реформи? 
 

 Три принципа: 

 

 прозрачност и предвидимост на системата 

 конкуренция при ясни и еднакви правила за всички 

 повече свобода и повече отговорност 

 

 Технологичен съвет: 

 

 Лицата, образуващи една организационна, информационна 

или финансова верига трябва да имат противоречиви 

интереси (примерът с норматива за издръжка на един ученик, 

делегираните бюджети, кмета и общинския съвет, депутатите и заповедта 

на миниктъра за закриване на училище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Защо се въртим в кръг? 

 

 Прозрението на кандидат-студента: 

 

 “Всички искали, но нямало кой.” 

 

 Липсва съчетание между визия, прагматизъм и трайна 

политическа подкрепа 

 

 Този, който реформира сектора, трябва да е готов за 

отказ от политическо бъдеще 

 

 

 

  



Благодаря за вниманието! 


