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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 2014 г. 

 
(Обн., ДВ, бр. 106 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.) 

 

 

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

допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) в основния текст числото „3 048 110“ се заменя с 

„3 148 110"; 

б) в колона 3, на ред ІІ „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - 

ВСИЧКО" числото „3 048 110" се заменя с „3 148 110"; 

в) в колона 3, пореден номер 1 „Разходи" числото „3 

045 020" се заменя с „3 145 020"; 

г) в колона 3, пореден номер 1.1 „Текущи разходи" 

числото  

„2 745 104" се заменя с „2 845 104"; 

д) в колона 3, пореден номер 1.1.3 

„Здравноосигурителни плащания" числото „2 697 462" се заменя с 

„2 797 462"; 

е) в колона 3, пореден номер 1.1.3.5 

„здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за 

домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели" 

числото „527 000" се заменя с „552 000"; 

ж) в колона 3, пореден номер 1.1.3.6 

„здравноосигурителни плащания за медицински изделия" числото 

„82 000" се заменя с „92 000"; 

з) в колона 3, пореден номер 1.1.3.6.2 „прилагани в 

болничната медицинска помощ" числото „64 000" се заменя със 

„74 000"; 

и) в колона 3, пореден номер 1.1.3.7 „лекарствена 

терапия при злокачествени заболявания" числото „170 000" се 

заменя със „185 000"; 

к) в колона 3, пореден номер 1.1.3.8 

„здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ" 

числото „1 217 128" се заменя с „1 267 128". 
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2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., както 

следва:  

 

III. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II) -100 000 

” 

3. Създава се ал. 4: 

„(4) Утвърждава нето операциите в частта на 

финансирането на бюджетното салдо по бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2014 г., както следва:  

 

IV. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 100 000 

” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 2. Извършените промени до влизането в сила на този 

закон се отразяват в изменение по бюджета на НЗОК. 

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

в „Държавен вестник“. 

 

 

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на 

……………..…... 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. 

 
 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. 

ще се осигурят допълнително средства в размер 100 000 хил. лв. 

за здравноосигурителни плащания за подлежащата на заплащане 

през 2014 г. медицинска помощ по чл. 45 от Закона за здравното 

осигуряване, оказана на здравноосигурените лица. Това ще 

гарантира финансовата стабилност за системата и сигурност за 

осигуряване лечението на пациентите и за работата на 

изпълнителите на медицинска помощ.  

Ще се промени разходната част на бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., която става 

с отрицателно салдо в размер 100 000 хил. лв. Средствата ще се 

преразпределят, както следва: 

1. за здравноосигурителни плащания за лекарствени 

продукти за домашно лечение и диетични храни за специални 

медицински цели –  

25 000 хил. лв.; 

2. за здравноосигурителни плащания за медицински 

изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 10 000 хил. 

лв.; 

3. за лекарствена терапия при злокачествени 

заболявания –  

15 000 хил. лв.; 

4. за здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ – 50 000 хил. лв. 

Средствата ще бъдат покрити с наличността в началото 

на 2014 г. по бюджетната сметка на НЗОК в размер 100 248 хил. 

лв. 

За компенсиране на преразхода и за финансовата 

стабилност на системата ще се предприемат допълнителни мерки, 

свързани с контролните механизми на НЗОК, както и мерки по 

ограничаване на разходите за лекарствени продукти. Промяната 

се налага поради следните обстоятелства: 

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2014 г. са предвидени следните параметри на самостоятелния 

бюджет: 3 048 110 хил. лв. - приходи и трансфери; 3 048 110 

хил. лв. - разходи и трансфери, от които за 

здравноосигурителни плащания – 2 697 462 хил. лв., 279 516 

хил. лв. - резерв за непредвидени и неотложни разходи. 
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Бюджетът е заложен с балансирано салдо.  

Изпълнението на бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2014 г. показва очертаващ се 

недостиг на средства по видове здравноосигурителни плащания, 

както следва: 

1. Общият очакван недостиг на средства към 31 декември 

2014 г. за заплащане на аптеки за предоставени лекарствени 

продукти за домашно лечение и диетични храни за специални 

медицински цели, и медицинските изделия, предназначени за 

заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 

от ЗЗО, е в размер 88 456 хил. лв.  

Възможностите на НЗОК за компенсиране на част от този 

недостиг са: 

- налични средства от резерв, включително за 

непредвидени и неотложни разходи, в размер 56 710 хил. лв.; 

- планирано намаление на разходите за административна 

издръжка от около 5 500 хил. лв. 

Прогнозният размер на недостиг на средства е 26 246 

хил. лв. 

2. Общият очакван недостиг на средства към 31 декември 

2014 г. за заплащане на изпълнители на болнична помощ (по 

бюджетни параграфи „Медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ“, „Лекарствена терапия при онкологични 

заболявания“ и „Болнична медицинска помощ“) е в размер около 

162 766 хил. лв.  

Възможностите на НЗОК за компенсиране на част от този 

недостиг са: 

- наличните средства от „други здравноосигурителни 

плащания“ съгласно § 8 от Преходните и заключителните 

разпоредби на ЗБНЗОК за  

2014 г. в размер 16 620 хил. лв.; 

- преизпълнение на здравноосигурителните приходи по 

чл. 1, ал. 1, ред 1 и ред 3 от ЗБНЗОК за 2014 г., което 

съгласно § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на 

ЗБНЗОК за 2014 г. се разпределя за здравноосигурителни 

плащания по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.  

По официални оценки на НАП очакваното преизпълнение на 

здравноосигурителните приходи на годишна база е в размер 55 

274 хил. лв. 

След изчерпване на възможностите за реализиране на 

вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на НЗОК в частта на 

разходите очакваният недостиг на средства за заплащане на 

изпълнители на болнична помощ през 2014 г. е в общ размер 

90 872 хил. лв. Това представлява около  
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30 на сто от стойността на отчетената дейност от изпълнителите 

на болнична медицинска помощ през октомври и ноември 2014 г., 

изчислени на базата на общата средномесечна стойност от 154 

172 хил. лв. на дейността на изпълнителите на болнична 

медицинска помощ за периода януари – юни  

2014 г. 

При прилагане на тези възможности на ЗБНЗОК за 2014 г. 

очакваният общ размер на недостиг на средства за 

здравноосигурителни плащания към 31 декември 2014 г. по 

бюджета на НЗОК е в общ размер около 100 000 хил. лв.  

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       (проф. Георги Близнашки) 

 

 

 

 


