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ДО 

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ДО 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

ДО 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И 

ФИНАНСИ 

 

ДО 

Д-Р ПЛАМЕН ЦЕКОВ 

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

 

 

ОТНОСНО: Неусвояване на средства от бюджета на НЗОК 

Уважаеми госпожи и господа, 

В съответствие с поетия от Вас ангажимент, всички средства от здравни 

вноски да се използват за здравноосигурителни плащания и законово 

заложеното задължение за балансиран бюджет на НЗОК, Ви напомняме да 

изпълните тези ангажименти и законови задължения. 

1. В разходната част от бюджета на НЗОК за 2012 г. бе предвиден 

трансфер към МЗ в размер от 100 млн. лв. Още при приемането на закона ние 

предупредихме, че този трансфер е незаконен и представлява заобикаляне на 

закон, средствата от здравни вноски да се използват в пълен размер за 

здравноосигурителни плащания. Дейностите, финансирани от МЗ с тези 

средства, не могат да са здравноосигурителни плащания, защото не 

фигурират в основния пакет, определян с наредба от същото това 

министерство. Между другото, няма ясен отчет за какво бяха изразходвани 

340 млн. лв., трансферирани по същия начин през 2011 г. 

Нашите предупреждения се оказаха основателни и в средата на 

годината Конституционният съд отмени тези текстове. Това значи, че около 
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50 млн. лв. до края на годината няма да се изразходват от НЗОК, защото не 

фигурират никъде в бюджета на разходната и част. Тези средства се трупат в 

момента. Въпреки нашите напомняния на ръководството на НЗОК, да 

инициират актуализация на бюджета на касата, за да се усвоят тези средства 

за здравни услуги на българските граждани, до сега такава реакция няма, като 

получихме обяснение от рода, че няма да искат тези пари, защото не знаели за 

какво да ги изразходват. 

Това е учудващо поведение на институциите при тоталния недостиг на 

средства в здравния сектор, най-ниския дял от БВП, най-малко средства на 

глава от населението и най-малък дял на обществените средства за 

здравеопазване в целия Европейски съюз. 

2. От отчета за изпълнението на бюджета става ясно, че през 2011 г. са 

останали неусвоени 9 млн. лв.  

Нашият въпрос е къде се намират и под чий контрол са тези 9 млн. лв. 

от 2011 г. и 50 млн. лв. през 2012 г. и как смятате те да се използват за 

здравноосигурителни плащания, след като годината почти изтече. 

Считаме, че тези средства следва да се включат в допълнително в 

приходната, съответно и разходната част на бюджета на НЗОК за 2013 г. и да 

се изразходват за покриване на здравни дейности от пакета на касата. 

3. В бюджета за 2013 г. няма трансфер от НЗОК към МЗ, но затова пък е 

предвидено да се прехвърлят дейности, досега финансирани от 

министерството към касата за еквивалент от 100 млн. лв., които сигурно ще 

се окажат доста повече. С този подход реално се заобикаля решението на 

Конституционния съд по най-безпардонен начин, а механичното прехвърляне 

на дейности, чието място изобщо не е в НЗОК като ваксини, асистирана 

репродукция и т.н., ще нанесе дългосрочни поражения на здравната система. 

Поради това искаме да получим ясно становище на всяка от 

представляваните от Вас институции, да се върнат ли тези 59 млн. лв. за 

здравноосигурителни плащания през 2013 г. и смятате ли, че следва да се 

прехвърлят произволно нови дейности от МЗ в НЗОК, само за да се заобиколи 

решението на Конституционния съд. 

 

 

С уважение:  

 

                                                         Д-р Цветан Райчинов 

 

                                          /Председател на УС на БЛС/ 


