
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

 

З  А  К  О  Н 
 
за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2009 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в основния текст числото "2 519 211" се заменя с 

"2 572 211"; 

б) в таблицата към ал. 1: 

аа) в колона 3 на ред I „Приходи и трансфери - всичко" 

числото „2 519 211" се заменя с "2 572 211"; 

бб) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигурителни приходи” 

числото „2 501 160” се заменя с „2 541 160”; 

вв) в колона 3 на ред 1.1 „Здравноосигурителни вноски” 

числото „1 560 034” се заменя с „1 600 034”;  

гг) в колона 2 на ред 5 „Получени трансфери от 

Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите 

за акушерска помощ по  

чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето /+/” накрая се 

добавя „и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за 

здравното осигуряване”, а в колона 3 числото „4500” се заменя 

със ”17 500”. 

2. В ал. 2: 

а) в основния текст числото „1 689 432" се заменя с 

"1 909 432"; 

б) в таблицата към ал. 2: 

аа) в колона 3 на ред IІ „Разходи и трансфери – 

всичко” числото "1 689 432" се заменя с "1 909 432"; 

бб) в колона 3 на ред 1 „Текущи разходи” числото 

"1 559 284" се заменя с "1 777 284"; 

вв) в колона 3 на ред 1.5 „Здравноосигурителни 

плащания” числото "1 511 932" се заменя с "1 729 932"; 
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гг) в колона 3 на ред 1.5.5 „здравноосигурителни 

плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели” числото "320 000" 

се заменя с "347 000"; 

дд) в колона 3 на ред 1.5.6 „здравноосигурителни 

плащания за болнична медицинска помощ”  числото "708 932" се 

заменя с "886 932"; 

ее) в колона 3 на ред 1.5.7 „други здравноосигурителни 

плащания за медицинска помощ” числото "20 000" се заменя с 

"33 000"; 

жж) в колона 3 на ред 3 „Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи” числото „125 058” се заменя със „127 058”. 

3. В ал. 3 числото "829 779" се заменя с "662 779". 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му 

в "Държавен вестник". 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 

2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 

 

 

 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. 

 

 

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2010 г. са предвидени следните параметри на самостоятелния 

бюджет:  

- 2 519 211 хил. лв. приходи и трансфери, като от тях 

преобладаващ е делът на здравноосигурителните приходи – 2 501 

160 хил. лв. Заложени са и приходи в размер 13 551 хил. лв. от 

други източници (приходи и доходи от собственост, от глоби, 

санкции и наказателни лихви и от други неданъчни приходи); 

- 1 689 432 хил. лв. разходи и трансфери, от които за 

административни плащания – 47 352 хил. лв., за придобиване на 

нефинансови активи – 2000 хил. лв., за здравноосигурителни 

плащания – 1 511 932 хил. лв.; 

- резерв за непредвидени и неотложни разходи – 125 058 

хил. лв. 

Очаква се размерът на приходите и трансферите на НЗОК 

към  

31 декември 2010 г. да възлезе на 2 572 211 хил. лв., в това 

число приходи от здравноосигурителни вноски – 

1 600 034 хил. лв. 

Общият размер на разходите и трансферите на НЗОК към  

31 декември 2010 г. се очаква да възлезе на 1 909 432 хил. 

лв., в това число за здравноосигурителни плащания с включен 

трансфер към бюджетни предприятия – 1 861 151 хил. лв. 

Националната здравноосигурителна каса отчита риск от 

превишаване на разходите за здравноосигурителни плащания за 

лекарства за домашно лечение, за медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели и за болнична медицинска 

помощ.  

Средномесечният касов разход за лекарства за домашно 

лечение, за медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели към 31 май 2010 г. е в размер 30 274 хил. лв. 

Остатъкът по бюджета на НЗОК за периода юни - декември е в 

размер 168 629 хил. лв. или средномесечно по 24 090 хил. лв. С 

актуализирания размер на тези средства – увеличение в годишен 

план с 27 000 хил. лв. - ще се осигури средномесечен разход до 

края на годината в размер 28 000 хил. лв. 

Средномесечният касов разход за здравноосигурителни 

плащания за болнична помощ към 31 май 2010 г. е в размер 88 
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050 хил. лв. Остатъкът по бюджета на НЗОК за периода юни - 

декември е в размер 268 681 хил. лв. или средномесечно по 

38 383 хил. лв. Една част от недостига ще бъде покрит със 

средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи, 

който в резултат на актуализацията на приходната част на 

бюджета в частта на здравноосигурителните приходи ще възлезе 

на 127 058 хил. лв. Пренасочването на допълнителни средства от 

резерва не може да компенсира изцяло недостига. 

Предвижда се реализиране на икономия от 

административните разходи в размер на около 4 160 хил. лв., в 

т.ч. 20 на сто от предвидените по уточнен план средства за 

други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 

правоотношения и 20 на сто от средствата за издръжка, които 

също ще бъдат пренасочени за здравноосигурителни плащания за 

болнична помощ. 

С актуализирания размер на средствата за болнична 

помощ – увеличение в годишен план със 178 000 хил. лв., както 

и с пренасочването на средствата от резерва и от предвижданите 

икономии, ще се осигури средномесечен разход до края на 

годината в размер на около 82 600 хил. лв.  

В проекта на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. са предвидени средства за 

доплащане на разликата в потребителската такса съгласно чл. 

37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. 

За заплащане на разходите по чл. 37, ал. 5 от Закона 

за здравното осигуряване са необходими около 13 000 хил. лв. в 

годишен план, което представлява около 3200 хил. лв. на 

тримесечие. Към 31 май 2010 г. са платени средства в размер 

3167 хил. лв. за последното тримесечие на 2009 г. 

Общият размер на средствата, с които се предлага да се 

увеличи приходната част на бюджета на НЗОК, е 53 000 хил. лв., 

от които с  

40 000 хил. лв. – в частта на здравноосигурителните вноски, и 

с 13 000 хил. лв. –трансферите от Министерството на 

здравеопазването за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от 

Закона за здравното осигуряване. 

Общият размер на средствата, с които се предлага да се 

увеличи разходната част на бюджета на НЗОК, е 220 000 хил. 

лв., от които: 

- за здравноосигурителни плащания за лекарства за 

домашно лечение, за медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели – 27 000 хил. лв.; 

- за здравноосигурителни плащания за болничната 

медицинска помощ – 178 000 хил. лв.; 
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- за други здравноосигурителни плащания за медицинска 

помощ (за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за 

здравното осигуряване) – 13 000 хил. лв.; 

- за резерва за непредвидени и неотложни разходи – 

2000 хил. лв. 

С промяната в приходната и разходната част салдото по 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. ще 

се намали със 167 000 хил. лв. 

Целта на предлаганите изменения и допълнения на Закона 

за бюджета на НЗОК за 2010 г. е да се осигурят допълнителни 

средства за реализиране на здравноосигурителни плащания. Това 

ще гарантира качествено лечение на пациентите, финансова 

стабилност за системата и сигурност за изпълнителите на 

медицинска помощ.  

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Бойко Борисов) 

 



 

 

 


