
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 
 

З  А  К  О  Н 

 
за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010г.) 
 

§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2: 

а) числото "1 689 432" се заменя с "2 139 432"; 

б) в "II. Разходи и трансфери - всичко" числото "1 689 432" се заменя с 
"2 139 432"; 

в) в т. 1 числото "1 559 284" се заменя с "2 009 284"; 

г) в т. 1.5 числото "1 511 932" се заменя с „1 961 932”; 

д) в т. 1.5.3 числото „91 000” се заменя с „101 000”; 

е) в т. 1.5.4. числото „61 000” се заменя с „81 000”; 

ж) в т. 1.5.5 числото „320 000” се заменя с „390 000” 

з) в т. 1.5.6 числото "708 932" се заменя с "1 058 932"; 

 

2. В ал. 3 числото "829 779" се заменя с "379 779" 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  
 

Законът е приет от XLI Народно събрание на …………   …………… 2010 г. и е 
подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(Цецка Цачева) 
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Ì  Î  Ò  È  Â  È 
 

към проекта на закон за изменение на закона за бюджета на 
националната здравноосигурителна каса за 2010г. 

 
 
Със Закона за бюджета на НЗОК за 2010г. са намалени разходите 
за болнична помощ с 222 500 хил. лв., но към тях трябва да се 
добавят и неразплатените задължения на НЗОК за изтеклата 2009 
година. Намален е и оперативният резерв на НЗОК с 115 191 хил. 
лв. Когато се говори за финансиране на болничната помощ следва 
да се отчете и реалното потребление, което в исторически план 
винаги е било покривано от оперативния резерв. Горното означава, 
че недофинансирането ще възлиза най-малко на сумата от 
намалените разходи за болнична помощ, разликата на намаления 
оперативен резерв и неразплатените средства за 2009 година. 
 
Освен номинално изменение, намаляването на бюджета за 
болнична помощ е и структурна промяна на разходите. Подобно 
изменение и промяна в относителната тежест на отделните 
дейности за финансиране следва да бъде подкрепено или с 
инструментите на анализа или да отразява промяна в концепцията 
за финансиране на здравеопазването. Нито едното, нито другото е 
направено. Здравеопазването изпитва остър недостиг на средства, 
което излага на системен риск живота и здравето на 
гражданите.Забавянето на плащанията на лечебните заведения ги 
поставя често в невъзможност да осигуряват лечение на 
гражданите.  
 
Запазването на стабилността на системата налага осигуряването 
на адекватно финансиране. Още повече, че има налични ресурси 
събрани от гражданите именно за здравеопазване. 
 
В последните години се наблюдава устойчив ръст както на 
хоспитализациите като брой, така и на разходите за болнична 
помощ, за да достигнат те от 213 023 хил. лв. през 2003 г. до 1 
006 000 хил лв. през 2008 г. НЗОК  в последните месеци от 
дейността си не предоставя информация за дейността си, като 
включително не публикува и обичайните си отчети. 
 
На този фон абсолютно неразбираемо е залагането на 829 779 хил. 
лв. излишък, още повече, че по сметка на НЗОК в БНБ към 
31.12.2009 г. има вече резерв от над 860 000 хил. лв. Това може да 
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означава само, че МФ не желае дължимите от държавата 941 126 
хил. лв. да бъдат използвани за здравеопазване, а смята към НЗОК 
да трансферира реално само 111 347 хил. лв, като остатъкът бъде 
депозиран в БНБ за запазване на баланса по консолидирания 
държавен бюджет. С чисто финансови операции МФ иска 
държавата да абдикира от задължението си по чл. 52 от 
Конституцията, в който е предвидено както общото задължение за 
държавата да осигури достъпна медицинска помощ, така и 
задължението й да финансира здравеопазването. 
 
Предлаганите средства ще се разходват и за дентална помощ, за 
медикодиагностична дейност и за здравноосигурителни плащания, 
за лекарства за домашно лечение на тежки заболявания като 
диабет, паркинсон, глаукома.  
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