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Участници в системата 
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Здравни фондове – подлежат на регулация 
съгласно общия режим на европейското 
законодателство - Делегиран регламент 
2015/35 на Комисията от 10 октомври 

2014 г. за допълнение на Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 ноември 2009 година 
относно започването и упражняването на 

застрахователна и презастрахователна 
дейност (Платежоспособност II)

НЗОК и частни фондове – ще отговарят на 
всички изисквания за платежоспособност 

и финансова устойчивост  съгласно 
Регламента и съгласно изискванията на МЗ 

и на общите финансови правила и 
принципи, установени в нормативната 
уредба. Дружествата ще се конкурират 

равнопоставено



Участници в системата 

МЗ ще определя медицинските стандарти, контролa върху медицинските дейности и 
тяхното качество чрез създадената ИАМН. Ще координира политиката по специализациите 
и обучението на кадри.

МЗ ще изпълнява настоящите си правомощия по регистриране и лицензиране на лечебните
заведения и по формиране на лекарствената политика. МЗ ще провежда ЦОП за лекарства и
медицински изделия в болниците.

МЗ, съвместно с пациентски организации, местните власти, съсловни организации,
синдикати, работодатели, ще предприеме действия за оптимизиране и преструктуриране на
здравната система предвид демографски обстоятелства, потребности от дейности и наличие
на кадри, ще определя параметрите на Националната здравна карта.

МЗ, съвместно със съсловните организации, ще определя основния пакет здравни дейности,
които ще се покриват от задължителната здравна вноска от 8%.



Участници в системата 

МЗ ще изгради и поддържа Националната здравна информационна система, ще определя общите 
правила за отчетност в системата и за поддържане на база данни. 

Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се
покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите.
Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да
избират фондове на базата на сключените от тях договори с изпълнители на услуги

Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и
изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Отстъпките за лекарства и медицински изделия
ще се договарят от фондовете. За някои дейности МЗ може да определя пределни цени,
съгласувано със съсловните организации.

Съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и
продължаващото обучение.



Дейности по превеждане на средствата от здравни вноски

НАП събира вноските на всички здравноосигурени 
лица – запазва настоящите си функции и 

правомощия. Запазва се размерът на задължителната 
здравна вноска от 8%. 

Лицата доброволно, до определена дата, избират в 
кой фонд да се запишат - НЗОК или друг фонд. 

Лицата, които в рамките на определения период не 
изберат друг фонд, остават в НЗОК. 

Моделът стартира от определена начална дата на 
съответната финансова година, през която се е 

лицензирал първият фонд/фондове, който отговоря на 
изискванията за този вид дейност. Няма да се допуска 

фондовете да правят подбор на лица по определен 
признак или здравен статус. Записването ще е 

напълно доброволно. Лицата ще могат да сменят 
фонда не по-често от веднъж годишно.

Средствата от здравни вноски ежемесечно ще се 
разпределят към здравните фондове от НАП. 

Размерът на средствата ще е равен на броя записани 
във всеки фонд осигурени лица, умножен по 

осреднения размер на здравната вноска за всички 
здравноосигурени лица. 

Няма да има значение кой е платецът на вноската и за 
чия сметка се осигуряват лицата. Всеки фонд ще 
получи еднакъв осреднен размер средства за едно 
лице, разликата ще е единствено в броя записани 

лица. 

Преводите от НАП се извършват непосредствено 
след постъпване на вноските на месечна база. По 
този начин управлението на ресурса се прехвърля 

върху фонда. Средствата ще се използват за 
здравноосигурителни плащания. 



Здравна система – двустълбов модел

І стълб
Задължително 

здравно 
застраховане 

ІІ стълб
Доброволно 

здравно 
застраховане

ЗДРАВНА СИСТЕМА

І СТЪЛБ: 
q „Основен здравен пакет“, 

гарантиращ качествена и 
обхватна здравна грижа за 
всеки гражданин

q Пълна конкуренция между 
НЗОК и застрахователите 

q Финансирано чрез 
задължителни  здравни 
вноски от 8% 

q Запазване на солидарността 
чрез изравнителния 
механизъм

ІІ СТЪЛБ: 
q Основано на 

доброволен избор на 
гражданите за 
ползване на услугата 

q Доброволните 
здравни застраховки  
могат да надграждат 
качествено и 
количествено  
основния здравен 
пакет



Граждани/пациенти

НАП

Застрахователи
НЗОК 

Изравнителен 
механизъм/фонд

Доставчици на 
здравни услуги

Гаранционен 
фонд

Финансиране : І 
стълб

Здравна система – двустълбов модел

8%
8%х 

брой 
лица



Нормативно задължени платци на здравни осигуровки (работодатели и физически лица) чрез НАП
Републикански бюджет (държавни служители, съдебна система, военни, полиция, редки заболявания, спешна помощ, 

държавен имунизационен план, лечение в чужбина и др. важни дейности за общественото здраве) 
Национален фонд за „Здравнонеосигурени“

НЗОК
Универсален здравен пакет

(осигуряващ ефективно лечение и поддържаща терапия, осигуряваща интеграция и реинтеграция в обществото и на 
трудовия пазар в България)

Лечение в чужбина

България
Здравноосигурителни фондове (застрахователи)

Чужбина
Европейска здравна карта
Лечение в чужбина (лечебно заведение, дневни, пътни, 
преводачески услуги)

Болнично и извънболнично лечение, лекарства за 
домашно и при болнично лечение, медицински 

изделия и помощни средства, рехабилитация, 
продължително лечение, палиативни грижи, 

рехабилитация, дентални грижи и неотложна помощ

Спешна помощ в България



Идейната схема почива на следните основни 
принципи и условия:

1

• Солидарен модел на здравноосигуряване, който съгласно европейската практика е най-удачен и 
разпространен сред европейските страни с приблизителна на България територия, население, нисък 
национален доход на глава от населението и ниски нива на доходи. Той е закрепен и в чл. 52 от 
Конституцията на страната и потвърден с последващи две решения на конституционния съд.

2;3

• Здравето не е стока и е основен елемент от пазара на труда и снижаване на загубите на работно време, а от 
там и на национален доход

• Ефективните реинтеграция и интеграция на заболелите и хроничноболни членове на обществото на пазара 
на труда снижават разходите на обществото за тяхната подкрепа;

4;5

• Правото на здраве, включващо всеки член на обществото при заболяване да не изпада в бедност заради 
нужда от лечение, както и да не бъде подложен на риск от заболяване, когато това е възможно.

• С цел по-правилно и ефективно управление е препоръчително е Министерството на здравеопазването и на 
Труда и социалната политика да бъдат обединени в едно министерство, каквато е европейската практика.



Идейната схема почива на следните основни 
принципи и условия:

6
•Един централен финансиращ орган в лицето на НЗОК, който се трансформира само като здравнофинансираща 

институция, работеща в страната само с здравноосигурителни фондове (застрахователи) и осигуряващ получаваната 
медицинска помощ и лечение в чужбина на здравноосигурените български граждани.

7;8

•Пълна демонополизация при избора на здравноосигурителните лица на фонд, на който да предоставят за 
управление здравноосигурителните си права.

•Пълна демонополизация при доставчиците на здравни услуги и поставянето им в конкурентна среда пред 
фондовете (застрахователи) управляващи здравните права на здравноосигурените граждани.

8;9

•Единният финансиращ орган (НЗОК) предостовя на този етап обективна информация контрол на държавата, 
работодателите, синдикатите и пациентите, чрез надзорния съвет на НЗОК върху плащанията и процесите в 
здравната система.

•Въвеждане в България на европейските медико-терапевтични ръководства и тези за добра медицинска практика.



Идейната схема почива на следните основни 
принципи и условия:

11
•Въвеждане на универсален пакет от финансиращия орган (НЗОК) т.е. какво се плаща с обществени средства, имащ 

ясни и точни правила при поведение и взимане на решение при специфични медицински заболявания излизащи 
извън определените финансови граници при общия случай за дадено заболяване.

12;13

•Всеки здравноосигурен избира здравноосигурителен фонд (застраховател), който може да бъде сменян от 
здравноосигурения по негово усмотрение два пъти годишно.

•Всеки здравноосигурен се лекува от здравноосигурителен фонд (застраховател) без допълнително заплащане до 
нивото на универзалния здравен пакет. Здравноосигурените лица и здравните фондове (застрахователи) 
договарят свободно на пазарен принцип здравни услуги над определените в универсалния здравен пакет.

14;15

•Универсалният здравен пакет и здравната вноска се предлага от НЗОК чрез Министерство на здравеопазването и 
гласува от Народното събрание с бюджета на НЗОК след съгласуване с националнопредставителните организации 
на синдикатите, работодателите и на пациентите.

•От общата стойност на получаваните от здравноосигурените лица здравни услуги се приспада стойността 
гарантирана от универсалния здравен пакет, като разликата се поема и/или от здравен фонд (застраховател) или 
от здравноосигуреното лице.



Предложената схема предлага 
опростена схема на финансиране и 
взаимоотношения между страните в 
здравната система. Елиминира 
рисковете от фалити на здравни 
фондове (застрахователи) и 
затруднения в заплащанията при 
скъпостуващи лечения.

Гарантира отговорността на държавата 
в осигуряването и контрола на 
здравето на българските граждани.

След натрупване на опит и достатъчно 
достоверни емпирични данни може да 
се търси възможност за 
децентрализация с цел по-голяма 
ефективност при финансовите 
взаимоотношения в здравната 
система.

Намираме за удачно да бъде обсъдено 
доставчиците на здравни услуги (без оглед 
на тяхната собственост), ползващи средства 
на солидарния модел на здравно 
осигуряване да бъдат едиствено и само 
нон-профит дружества, т.е. да нямат право 
да формират печалба, а всички приходи 
над разходите да бъдат инвестирани в 
тяхното развитие – сгарен фонд, техника и 
обучение.

Това идва от нашето разбиране, че от 
средствата, които събираме в солидарната 
система трябва да печелят лекарите, 
средният медицински персонал и нисш 
персонал при доставчиците на здравни 
услуги и пациентите, които възможно най-
бързо да се върнат при семействата си, да 
не са в тяхна  тежест като се върнат на 
своите работни места и могат да се грижат 
сами за себе си. 



Благодаря за вниманието!

Заедно, за по-добро здравеопазване!


