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АНАЛИЗ 

НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

ЗА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 

НА 2012 ГОДИНА 

Преди  да  бъде  направен  анализ  на  касовото  изпълнение  на 

здравноосигурителните плащания за болнична помощ и усвояването на разпределените 

ЗГПС за първо тримесечие на 2012 година е необходимо да се акцентира на няколко 

фактора,  довели  до  напрежение  при  част  от  лечебните  заведения  и  дисбаланс  на 

определените им ЗГПС за 2012 година.

Могат да бъдат специфицирани следните фактори:

1. Съгласно Правилата за определяне на задължителните годишни прогнозни 

стойности  за  дейностите  за  болнична  медицинска  помощ  към  договорите  с 

изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2012 година, приети с Решение на 

Надзорния съвет № РД-НС-04-04/31.01.2012 г. (Правилата) средствата, разпределени за 

дейностите  за  БМП за  месеци  януари,  февруари  и  март  2012  г.  (дейност  декември 

2011 г.  и януари и февруари 2012 г.)  по РЗОК са в  рамките на  една дванадесета  от 

бюджета на НЗОК за болнична помощ за 2011 г. и за част от изпълнителите на БМП 

впоследствие определените средства, разпределени съгласно Правилата по тримесечия 

в съотношение 30:30:30:10, се оказаха в по-малък размер от първоначално спуснатите. 

Това стана причина за отчитане на част от дейността на договорните партньори като 

надлимитна.
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2. Годишните бюджети на ЛЗ за 2012 година са разчетени на  база четвърто 

тримесечие на 2011 г, което доведе до недостиг на средства при част от договорните 

партньори, при които немаловажна роля играе сезонността при извършваната дейност.

3.  Годишните  бюджети  на  ЛЗ  за  2012  година  бяха  предоставени  на 

изпълнителите на болнична помощ в края на м. февруари, когато реално приключва 

първо тримесечие.

4. В  процеса  на  договаряне  бяха  сключени  нови  договори  с  28  лечебни 

заведения, което от своя страна довежда до свиване на финансовия ресурс за старите 

договорни партньори.

5. Увеличението  на  цените  на  КП  по  НРД  2012  г.  при  финансов  ресурс 

съизмерим с този от преходната година довежда до ограничаване на броя обслужени 

ЗЗОЛ.

6.  Особено  внимание  следва  да  бъде  отделено  на  КП  298  Системно 

лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен 

престой 3 дни. Разчетите за дейност по тази КП се базират на случаите, отчетени от ЛЗ 

през 2011 г.  От тях 45% са планувани за дейност през 2012 г.  и 55% за дейност по 

клинична процедура 05. Разликата в цената на КП 298 по НРД 2011 и НРД 2012, а също 

така разделянето на отчетените през 2011 случаи по тази КП на две дейности – дейност 

по КП и КПр – довеждат до намаляването на прогнозираните средства за 2012 г.  по 

КП 298  и  значителното  намаление  на  бюджетите  най-вече  на  КОЦ  и  СБАЛ  по 

онкология спрямо 2011 година.

Касово изпълнение за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска 

помощ за първо тримесечие на 2012 година

Разпределените  за  здравноосигурителни  плащания  за  болнична  медицинска 

помощ средства на ниво РЗОК за 10 месеца на дейност са в размер на 1 111 912 хил. 

лева, а за първо тримесечие са 316 483 хил. лева. През първото тримесечие на 2012  

година за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ са изплатени 

314 284 хил. лева, което представлява 28,3 на сто спрямо плана за 10 месеца на дейност 

и 99,31 на сто спрямо плана за тримесечието. 

2



Дейност по КП, МИ и ВСМД

Разпределените средства за първо тримесечие за този вид дейност са в размер на 

287 635 хил. лева. Касовото изпълнение е в размер на 283 374 хил. лева или 98,52 на 

сто. От разпределените за 10 месеца на дейност на ниво РЗОК 957 411 хил. лева, към 

отчетния период усвояването е в размер на 29,6 на сто, при лимит 30 на сто (за три 

месеца на дейност). Средномесечният разход по подпараграфа е в размер на 94 458 хил. 

лева. 

От договорните партньори, отчитащи дейност по КП, 260 ЛЗ са отчели дейност в 

рамките на разпределените им за тримесечието средства, като реализираната икономия 

е в размер на 10 662 хил. лева.  В това число 26 договорни партньори,  не са отчели 

дейност през първо тримесечие, като това са основно СБР, хосписи и ДКЦ, както и нови 

договорни партньори, незапочнали дейност (МБАЛ Софиямед).

За 100 ЛЗ за БП разпределените средства по подпараграфа са били недостатъчни 

и  в  предвид  възможността,  съгласно  Правилата  за  определяне  на  задължителните 

годишни  прогнозни  стойности  за  дейностите  за  болнична  медицинска  помощ  към 

договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2012 година, приети с 

Решение  на  Надзорния  съвет  №  РД-НС-04-04/31.01.2012г.  (Правилата),  да  ползват 

средства до 5% от следващото тримесечие, са се възползвали нея.  Следва да се има 

впредвид,  че  5  РЗОК  са  заявили  средствата  за  39  лечебни  заведения  на  своята 

територия, в размер на 1 806 752 лева, през м. април 2012 г. и тази сума не е включена в 

касовото изпълнение, обект на настоящия отчет.

По решение на Надзорния съвет са изплатени изцяло средствата по КП 298 и 

КПр 5 на ЛЗ за БП, основно КОЦ и СБАЛО, както и МБАЛ, сключили договори за 

дейност  в  областта  на  онкологията.  В  резултат  на  това  усвояването  на  някои  ЛЗ  е 

значително над разпределените им за тримесечието средства.

Лечебните  заведения  с  най-високо  усвояване  на  разпределените  средства  са 

следните: 

Град ЛЗ за БП

% на 
изпълнение 
в годишен 

план

София област СБАЛОЗ - София област ЕООД 76,68%

София град СБАЛОЗ ЕООД 68,07%

Бургас СХБАЛ - Бургас 63,96%

Пловдив КОЦ  Пловдив ЕООД 52,79%

Русе "КОЦ- РУСЕ" ЕООД 37,44%

Велико Търново КОЦ Велико Търново ЕООД - Велико Търново 36,94%
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Град ЛЗ за БП

% на 
изпълнение 
в годишен 

план

Благоевград СБАЛО Св. Мина ЕООД 36,91%

Хасково СБАЛО Хасково ЕООД 36,44%

Бургас КОЦ - Бургас 36,31%

Враца "КОЦ ВРАЦА"ЕООД 36,29%

Бургас СБАЛПФЗ - Бургас 35,57%

Стара Загора КОЦ Стара Загора ЕООД 34,31%

София град ДКЦ Александровска 33,92%

София град Пета МБАЛ - София - АД 32,37%

София град МБАЛ "ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ" АД 31,87%

Варна МБАЛ "Света Марина" ЕАД 31,77%

Габрово МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД 31,75%

Смолян
МБАЛ"Проф. д-р Асен Шопов"ЕООД-
гр.Златоград 31,57%

Шумен "КОЦ-Шумен"ЕООД 31,52%

Смолян
МБАЛ"Проф. д-р Константин Чилов"ЕООД-
гр.Мадан 31,52%

От разпределените за 10 месеца на дейност средства 108 от ЛЗ за БП са усвоили 

над 30 на сто, като 18от тях  са КОЦ, СБАЛО и МБАЛ, сключили договор по пътеки за 

онкология. 

Въпреки  ползваните  5%  от  средствата  за  второ  тримесечие  и  изцяло 

разплатената дейност по КП 298, касовото изпълнение за първо тримесечие на ниво 

НЗОК  е  в  рамките  на  разпределените  средства  за  тримесечието.  Икономията  от 

изразходваните  средства  е  за  сметка  на  нови  договорни  партньори,  незапочнали 

дейност и ЛЗ, неотчели дейност предвид сезонността на работа. Преразходът на 122 ЛЗ 

за БП, отчели дейност за сметка и на 5-те на сто от второ тримесечие, се компенсират 

частично от икономията, реализирана от 76 ЛЗ.

Дейност по КПр 5

Разпределените средства за първо тримесечие за този вид дейност са в размер на 

2 736 хил. лева. Касовото изпълнение е в размер на 845 хил. лева или 30,88 на сто. В 

годишен план от разпределените на ниво РЗОК 14 850 хил. лева към отчетния период 

усвояването е в размер на 5,69 на сто, при лимит 18,18 на сто (за два месеца на дейност 

от общо 11 месеца, за които са разпределени средствата).

Дейност  по  тази  процедура  отчитат  21  ЛЗ  от  35,  на  които  са  разпределени 

средства за работа по нея. Неусвоените средства за тримесечието са в размер на 1 891 

хил. лева. Ниското усвояване се дължи на това, че повечето ЛЗ, основно КОЦ и СБАЛО, 
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през  отчетния  период  са  отчитали  дейност  предимно по  КП 298.  Предвид  това,  че 

отчетния период обхваща два месеца на дейност, на този етап е рано да се предлага 

прехвърляне  на  реализираните  икономии  към  средствата  за  дейност  по  клинични 

пътеки, тъй като очакванията са ЛЗ да започнат да отчитат по-активно по тази дейност 

през следващите отчетни периоди. 

Дейност по хемодиализа

Разпределените средства за първо тримесечие за този вид дейност са в размер на 

9 646 хил. лева. Касовото изпълнение е в размер на 11 618 хил. лева или 120,45 на сто. 

Превишението се дължи на заплащане изцяло на извършената дейност за диализа при 

терминална  бъбречна  недостатъчност  през  месеците  януари  и  февруари  2012  г., 

съгласно Решение на НС № РД-НС-04-15 от 28.02.2012 година. 

В годишен план от разпределените на ниво РЗОК 51 826 хил. лева към отчетния 

период усвояването е в размер на 22,42 на сто, при лимит 18,18 на сто (за два месеца на 

дейност от общо 11 месеца, за които са разпределени средствата). Общият размер на 

резерва за хемодиализа, заделен в ЦУ на НЗОК е 5 758 хил. лева.

Дейност  по  тази  процедура  отчитат  65  ЛЗ  от  66,  на  които  са  разпределени 

средства.  Преразходът  на  средства  за  тримесечието  е  в  размер  на  1 972  хил.  лева. 

Лечебните  заведения  с  най-високо  изпълнение  спрямо  годишните  стойности  са 

следните:

Град ЛЗ за БП

% на 
изпълнение 
в годишен 

план

София град МБАЛ Св. Иван  Рилски ЕАД 32,38%

Сливен МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД 30,60%

София град Болница Лозенец 29,17%

Видин МБАЛ Св.Петка АД Видин 28,40%

Благоевград МБАЛ Ив.Скендеров ЕООД 27,77%

Стара Загора МБАЛ Чирпан ЕООД 27,30%

София град МБАЛ Царица Йоанна - ЕАД 26,53%

Плевен "УМБАЛ - Д-р Г. Странски" ЕАД 25,87%

Враца МБАЛ "БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД 25,51%

София област "МБАЛ - Ботевград"ЕООД 25,20%

София област "МБАЛ - Пирдоп"ЕООД 24,79%

Бургас Диализен център "Диализа Етропал Бета" Несебър ЕООД 24,66%

София област "МБАЛ - Самоков"ЕООД 24,60%

Благоевград МБАЛ Рокфелер ЕООД 24,55%

Плевен "МБАЛ - Червен бряг" ЕООД 24,48%

София град МБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД 24,34%
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Град ЛЗ за БП

% на 
изпълнение 
в годишен 

план

Бургас МБАЛ - Карнобат 24,30%

Русе "МБАЛ РУСЕ" АД 23,89%

Велико Търново МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД - Свищов 23,86%

София град МБАЛ"Св. Анна"- София АД 23,85%

Наблюдава  се  недостиг  на  средства  за  този  вид  дейност  още  през  първото 

тримесечие,  като се  очаква  тази тенденция да се  запази и през следващите отчетни 

периоди  и  е  крайно  наложително  да  се  търсят  възможности  за  пренасочване  на 

финансов ресурс от други видове дейности. 

Недостигът от първо тримесечие в размер на 1 972 хил. лева частично може да се 

компенсира от заделения за първо тримесечие в ЦУ на НЗОК резерв в размер на 1 047 

хил. лева. При това положение недостигът ще е в размер на 925 хил. лева или 462,5 хил. 

лева месечно, т.е.  за следващите девет месеца на дейност е необходимо да се търси 

допълнителен финансов ресурс в приблизителен размер на  4 200 хил. лева.

Дейност по диспансерно наблюдение

Разпределените средства за първо тримесечие за този вид дейност са в размер на 

6 336 хил. лева и заделен резерв в ЦУ на НЗОК – 4 000 хил. лева. Касовото изпълнение 

е в размер на 1 237 хил. лева или 19,52 на сто. В годишен план от разпределените за 

тримесечието на ниво РЗОК 36 000 хил. лева,  към отчетния период усвояването е в 

размер на 3,43 на сто, при лимит 18,18 на сто (за два месеца на дейност от общо 11 

месеца, за които са разпределени средствата).

Дейност  отчитат  15  ЛЗ  от  25  ЛЗ,  на  които  са  разпределени  средства  за 

диспансерно наблюдение. Неусвоените средства за тримесечието са в размер на 5 099 

хил. лева. Икономията за първо тримесечие от тази дейност с неизразходвания резерв в 

ЦУ на НЗОК възлиза на 5 826 хил. лева. Ниското усвояване на разпределените средства 

за  този  вид  дейност  се  дължи  на  рестриктивния  характер  на  алгоритъма  на  тази 

процедура, лимитираща броя отчетени прегледи на един онкоболен в рамките на една 

година.  Предвид  на  това  има  смисъл  икономията  за  първо  тримесечие  да  бъде 

пренасочена към други видове дейности, където се очертава хроничен недостиг. 
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Дейност за лекарствена терапия

Разпределените средства за първо тримесечие за този вид дейност са в размер на 

10 130  хил.  лева.  и  заделен  резерв  в  ЦУ  на  НЗОК  –  1 047  хил.  лева.  Касовото 

изпълнение  за  тримесечието  е  в  размер  на  17 211  хил.  лева  или  169,89  на  сто. 

Превишението се дължи на заплащане изцяло на разходваните средства за лекарствена 

терапия  на  онкологично  болните,  съгласно  Решение  на  НС  № РД-НС-04-15  от 

28.02.2012 година.

В годишен план от разпределените на ниво РЗОК 51 826 хил. лева към отчетния 

период усвояването е в размер на 33,21 на сто, при лимит 18,18 на сто (за два месеца на 

дейност от общо 11 месеца, за които са разпределени средствата).

Дейност отчитат 31 ЛЗ от 34 на които са разпределени средства. Преразходът на 

средства за тримесечието е в размер на 7 080 хил. лева и се дължи най-вече на това, че 

през болнична помощ се отчитат не само лекарствата за клинична процедура 5 и КП 

251,  КП 252,  КП 254  и  КП 298,  които  са  извън  цените  на  същите,  а  също  така  и 

лекарствени продукти, раздадени от болнични аптеки за перорална химиотерапия, както 

и всички антиеметични и болкоуспокояващи медикаменти, които би следвало да бъдат 

отчитани през извънболнична помощ (аптеки) до излизане на решение на Комисията по 

ПЛС към МЗ за отделянето им от Приложение 2 в Приложение 1 на ПЛС. Средствата за 

тези лекарствени продукти,  изразходвани от  бюджета за  болнична  помощ следва да 

бъдат  незабавно  възстановени  от  бюджета  за  здравноосигурителни  плащания  за 

лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински  цели.  Следва  да  се  отбележи,  че  няма  ясни  критерии  и  изисквания  за 

отчитането  на  лекарствени  продукти,  раздадени  от  болнични  аптеки  за  перорална 

химиотерапия,  както  и  всички  антиеметични  и  болкоуспокояващи  медикаменти  за 

разлика от лекарствата, отчитани към КПр 5 и КП 251, КП 252, КП 254 и КП 298. При 

положение, че средствата за лекарствени продукти, раздадени от болнични аптеки не са 

включени в бюджета за здравноосигурителни плащания за болнична помощ, а също 

така и в разпределението по ЛЗ, се наблюдава преразход в рамките на тримесечието при 

27 ЛЗ от 34, отчитащи тази дейност. Най-високо преизпълнение по този подпараграф  в 

годишен план има при следните ЛЗ:

Град ЛЗ за БП
% на 

изпълнение в 
годишен план

Варна МБАЛ "Света Марина" ЕАД 95,93%

Велико Търново КОЦ Велико Търново ЕООД - Велико Търново 75,52%

Добрич МБАЛ ДОБРИЧ АД 62,02%
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Град ЛЗ за БП
% на 

изпълнение в 
годишен план

Габрово МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД 47,55%

София град СБАЛХЗ-ЕАД 45,57%

София град СБАЛОЗ ЕООД 45,26%

Хасково СБАЛО Хасково ЕООД 43,53%

Русе "КОЦ- РУСЕ" ЕООД 36,09%

Пловдив КОЦ  Пловдив ЕООД 35,69%

Бургас КОЦ - Бургас 34,49%

София град Военномедицинска академия 34,24%

София град СБАЛ по онкология ЕАД 33,63%

Враца "КОЦ ВРАЦА"ЕООД 33,13%

Стара Загора КОЦ Стара Загора ЕООД 32,79%

Благоевград СБАЛО Св. Мина ЕООД 31,98%

Пловдив УМБАЛ Св. Георги ЕАД Пловдив 31,62%

Враца МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД 31,23%

София град МБАЛ Александровска - ЕАД 30,66%

Шумен "КОЦ-Шумен"ЕООД 27,18%

София град МБАЛ Царица Йоанна - ЕАД 22,26%

Плевен "УМБАЛ - Д-р Г. Странски" ЕАД 19,82%

Варна "СБАЛОЗ -Д-р Марко Антонов Марков-Варна"  ЕООД 19,49%

Необходимо е да бъдат инициирани проверки на ЛЗ с най-голямо усвояване, с 

цел установяване на причините за преразхода.  

По  предварителни  изчисления,  направени  на  база  на  разделяне  на  ПЛС на 

Приложение  2  и  Приложение  1,  направено  от  експерти  в  дирекция  “Лекарствени 

продукти”, средствата, изразходвани през първо тримесечие за лекарствени продукти, 

раздадени  от  болнични  аптеки  са  в  размер  на  6 842  хил.  лева  и  следва  да  бъдат 

възстановени от бюджета за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно 

лечение,  медицински  изделия  и  диетични  храни  за  специални  медицински  цели. 

Средномесечният разход за лекарства по КПр 5 и КП 251, КП 252, КП 254 и КП 298 е в  

размер на 5 184 хил. лева.  Заявените средства за лекарствена терапия за дейност на 

изпълнителите м. март, които ще се отразят в касовото изпълнение м. април, са в размер 

на 9 631 хил. лева, от тях по Приложение 2 на ПЛС - 6 265 хил. лева. При запазване до 

края  на  годината  на  този  месечен  разход  в  болнична  помощ  по  подпараграфа  за 

лекарствена терапия ще са необходими приблизително 67 000 хил. лева,  т.е.  с  около 

10 000 хил. лева над заложените по ЗБНЗОК 2012 година. Тази прогноза е условна, тъй 

като изпълнителите са отчели дейност само за  три месеца,  които са твърде кратък 

период за категорични изводи.
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