
Тема 4: Как виждате финансовата стабилност и възможностите за нарастване на 

средствата в системата на здравеопазването, като гарант за качество, ефективност 

и финансова устойчивост? 

Здравните системи в Европа са поставени под огромен натиск от нарастващите разходи 

за здравеопазване, в резултат на увеличените потребности от здравни грижи с 

увеличения брой на хората над 65 години, растеж на хроничните заболявания, както и 

повишени очаквания на пациентите за бърз достъп до скъпоструващи иновативни 

технологии и терапии. 

Налице е растеж на здравните разходи, който изпреварва растежа на БВП в страните от 

Европейския съюз. Финансовата криза задълбочи натиска върху здравните системи. В 

Европейския съюз бе въведена засилена икономическа координация и контрол върху 

публичните бюджети, което доведе до орязване на разходите за здравеопазване, 

ограничаване покритието на здравни услуги или повишаване на доплащането за 

здравни услуги в редица страни. Финансовата стабилност и дългосрочната устойчивост 

на здравните системи в Европа, базирани на принципите на солидарност и 

равнопоставеност, са пред заплаха. Доклад на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) 2013 отчита 0% растеж средно на разходите за 

здравеопазване 2010 и 2011 г.  в резултат на икономическата криза.  

От друга страна, здравният сектор е важен икономически сектор, генериращ растеж и 

заетост. Неслучайно този сектор е адресиран в приоритетите на годишния обзор на 

растежа 2013 към постигане на целите на стратегията Европа 2020, по отношение на 

реформи за ефективност, потенциал за заетост и социално включване, иновации за 

здравословно и активно остаряване и електронно здравеопазване. Общата европейска 

стратегическа рамка, регламентите за структурните фондове и препоръките на 

Европейската комисия за договора за партньорство с България за 2014-2020 промотират 

този тип инвестиции. 

1. Ще повишите ли инвестициите в здравния сектор, като сектор генериращ 

интелигентен и включващ растеж и заетост, включително от структурните фондове 

2014-2020?  

България има най-ниски публични раходи за здравеопазаване в ЕС 3,7% - 4,1% според 

различни източници и най-високи частни разходи за здравеопазване, които са почти 

45% от общите разходи за здравеопазване и са предимно от джоба на пациента, което е 

основна предпоставка за здравни неравенства. 

По отношение на финансовата устойчивост на здравната система е необходимо да се 

отчете фактът (ОИСР), че България е една от малкото страни, в които растежът на 

разходите за здравеопазване все още не изпреварва растежа на брутния вътрешен 

продукт.  

По време на икономическа криза България прилага изключително консервативен 

подход по отношение на макроикономическите си показатели, което обаче доведе до 



най-високите неравенства в достъпа до здравеопазване и плащания от джоба на 

пациента за здраве, които допълнително задълбочават обедняването на уязвимите 

слоеве от населението. Въведени бяха строги мерки за контрол на разходите без 

адекватни реформи за подобряване ефективността и качеството на публичните разходи 

и сигурност за уязвимите групи. Резултатът е ограничен достъп до лечение, генериране 

на болнични дефицити, корупция и засилена икономическа миграция на лекари и 

сестри.  

Устойчивият подход изисква преодоляване на неефективни практики, структури и 

модели за финансиране в здравната система и включване на механизми за добро 

управление, които да отговорят на очакванията и потребностите.  

Извънболнична помощ: 

 Извънболничната помощ не действа ефективно – налице е ниско покритие с 

превантивни дейности и ежегодно увеличаване на броя на хоспитализациите. 

2. Ще премахнете ли регулаторните стандарти в доболничната помощ? Как ще 

подобрите ефективността и резултатността на доболничната помощ? 

Болнична помощ: 

 Болничната помощ е неефективна - с нарастващ брой на болниците за сметка на 

частните болници; нарастващ брой хоспитализации; болници, които на практика 

не предоставят качествена услуга, включително поради недостиг на 

специалисти.  

3. Ще проведете ли болнична реформа – как и кога? 

Финансиране и управление на здравната система:  

 Липсва стратегическо планиране в здравния сектор. Наличието на здравна 

стратегия също е изискване за усвояване на структурните фондове в здравния 

сектор 2014-2020. 

4. Ще приемете ли нова здравна стратегия?  

 Не се използва потенциалът на електронното здравеопазване - поради отсъствие 

на стратегическа и правна рамка, национална рамка за оперативна 

съвместимост, обществен дебат със заинтересованите страни. Електронното 

здравеопазване би подобрило прозрачността и контрола в системата, достъпа и 

интегрирането на здравни данни, както и информираността на пациентите.  

5. Ще въведете ли електронното здравеопазване – електронно пациентско досие и 

електронна рецепта? Кога? 



 Клиничните пътеки се доказаха като неефективен метод за финансиране на 

болничната помощ – не мотивират ефективното използване на финансови 

средства и не отчитат тежестта на пациентските случаи.  

6. Ще въведете ли Диагностично свързаните групи като метод за финансиране? Кога? 

 Липсва капацитет за оценка на ефективността на медицинските технологии с цел 

прилагане и реимбурсиране на най-ефективните, вкл. от икономическа гледна 

точка  

7. Ще създадете ли капацитет/структура, която да събира данни и прави оценка на 

медицинските технологии? 

 Доминира административно-команден подход на управление на здравната 

система, вместо присъщия за системите на здравно осигуряване модел на 

регулирана конкуренция и стратегическо закупуване на качество. 

8. Ще въведете ли конкуренция в публичното здравното осигуряване? 

9. Ще въведете ли конкурентен подход на пазара на медицински услуги?  

 

 Налице е корупционна дейност в сектора на здравеопазването  

 

В проучване - мониторинг на корупцията на Витоша Рисърч, през 2000 г. 20% от 

респондентите са посочили здравния сектор като корумпиран, а през 2007 г. този 

процент се е увеличил 2 пъти - 40% (след митници и съдебната система). Според 

Европейската обсерватория на здравните системи, корупционна дейност в 

здравеопазването влияе негативно върху: 

 качеството и увеличава здравните неравенства, особено сред най-уязвимите 

групи от населението 

 предприемаческата дейност 

  макроикономиката  

 

Важни елементи за ефективна превенция на корупцията са ефективна система за одит и 

отчетност, прозрачност и стриктно спазване на антикорупционни закони и подзаконови 

актове, популяризиране на обществените представи за корупцията Правата на 

пациентите трябва да бъдат ясно очертани, да се направи лесно регистрирането и 

разследването на жалби, приемането на жалби по съдебен ред да се опрости и да стане 

по-евтино. 

 

10. Кой от горепосочените механизми за превенция на корупцията в здравния сектор 

ще приложите? 


