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Определение на понятието 

“система за здравеопазване”

Система от: 

• органи на държавната и местната власт; 

• институции и организационно – обособени структури;

• дейности за укрепване, опазване и възстановяване на 

здравето и лечение на заболявания, 

основаващи се на медицинската наука и практика, 

традициите, културата и специфичните социално –

икономически условия в страната



Всеки индивид е 

заинтересован за 

своето здраве. 

Разпределение на

отговорностите за 

здравето между: 

• Индивид 

• Работодател 

• Община 

• Държава

• Гражданско 

общество 

• Медицинска 

общност 

• Международна 

общност 

Дизайн, 

структура и 

функции на 

здравната 

система 

Работодателят е 

заинтересован 

неговите 

работници да са 

здрави 

работоспособни 

Държавата е и 

работодател, а 

всеки здрав и 

трудоспособен 

гражданин е и 

данъкоплатец 



Функции на здравеопазването 

в медицински план

• Промотивно–превантивна – насочена е към 

укрепване на здравето и предотвратяване на 

заболявания. Има публичен характер, ефектът 

от нея е неделим - ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

• Лечебна – насочена към възстановяване на  

индивидуалното здраве. Ефектът от нея е 

делим - ЛЕЧЕБНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.



Здравна политика

 Задаване на здравно- политически цели 

Измерване чрез индикатори на постиженията 

Физическо, психическо и социално благополучие

Лечебно 

здравеопазване 

Делим ефект

Обществено  

здравеопазване 

Неделим ефект
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Функции и 

структура

-Централни

-Местни

Управленска 

техника 

Администра-

тивна 

ефективност

Наследственост Околна среда: Природна и 

социално – икономическа 

Начин на живот 

Достъп Цена Качество 

Обществен  Резултат Индивидуален



Основни интегрални понятия, зависещи от здравната 

политика, модела, 

структурата и функцията на здравната система

Здравн

мрежа 

Персо

нал 

Органи

зация 

% от БВП, данъци, 

ЗЗО, ДЗЗО, касови 

плащания

Достъп Цена Качество

Ефективност 

и ефикасност

Възможност за ползване на 

здравна помощ при нужда: 

-Спешна помощ;

-Епидемиологичен контрол;

-Противоепидемични мерки;

-Промоция;

-Профилактика;

-Програми за СЗЗ;

-Първична ИМП;

-Специализирана ИМП;

-Болнична МП.

Интегрална величина, 

изведена от разходите 

за: 

-Издръжка на здравната 

инфраструктура;

-Текущите разходи за 

дейността;

-Инвестициите, 

необходими за 

съществуването 

и перспективното 

развитие на 

системата. 

Здравна помощ, 

която може да се получи: 

-Когато е необходимо;

-Каквато е необходимо;

-По подходящ начин;

-Със съответния 

резултат;

- При оптимален разход на 

ресурси. 

Симетрия между цели и ресурси



МОДЕЛИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО СВЕТА

Анализ на системите според вида на финансиране на 
здравеопазването и вида на производството на здравни 

услуги

публично

частно

частно
финансиране

Семашко
слабо 

представен

НЗС

Англия, Испания

ЗОС

Германия,Франция

Организация за 

поддържане на 

здравето(НМО)

Здравни застраховки 

(планове) САЩ



Тенденции в реформите на 

здравеопазването в различните страни

Реформи 
Осигурително 

финансиране (Бисмарк) 
Данъчно финансиране 

(Бевъридж) от Бисмарк към 
Бевъридж 

от Семашко 
към Бисмарк 

Австрия Великобритания 1944 г. Гърция Албания 

Белгия Дания Италия България 

Германия 1893 г. Исландия Испания Латвия 

Израел Норвегия Португалия Литва 

Люксембург Финландия  Полша 

Турция Швеция  Русия 

Франция   Румъния 

Холандия   Свовакия 

Швейцария   Словения 

   Унгария 

   Хърватска 

   Чехия 

Стари системи Системи от ІІ-та Световна война насам Нови системи 

 
 



Тенденции в реформите на 

здравеопазването в различните страни
Страни Цели на здравната реформа 

Данъчни системи 
Бевъридж 

 ограничаване на разходите 
 намаляване на ефективността 
 подобряване на отклика към здравните нужди – 

право на избор 
 ограничена конкуренция 
 парите следват пациента – балансира 

предлагането 

Осигурителни системи 
Бисмарк 

 ограничаване на разходите 
 повишаване на контрола 
 подобряване на здравето 
 профилактика и промоция 

От Бисмарк  
към  
Бевъридж 

 по-добър достъп (ПЗП) 
 по-добър обхват на услугите (по-широк пакет+ 

профилактика) 
 децентрализация (на ЛЗ)-стимулира рърсенето 

От Семашко  
към  
Бисмарк 

 подобряване на ефективността 
 право на избор 
 развитие на пазар и конкуренция 
 политическа независимост и децентрализация 
 увеличаване на средствата за здравеопазване 
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Държавен сектор
Финансиран от данъци
---------------------------------------------------------------------------------

•Медицинско образование;

•Спешна медицинска помощ;

•Трансфузионна хематология;

•Стационарна психиатрия;

•Здравни власти, инвестиции;

•Научна дейност и изследвания;

•Държавен санитарен контрол;

•Информационно осигуряване и 

статистика;

•Промоция на здравето и 

профилактика на болестите

Изцяло частен сектор
(частни здравни застраховки 

и кaсово плащане)

Финансиран от 

застрахователни премии 

и потребителски 

плащания 
---------------------------------------------------------------------------------

Д Ч

Осигурителен сектор

Обществен

НЗОК

•Базов пакет медицински грижи без 

допълнителни услуги и екстри

•Финансиран от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

осигурителни вноски

Корпоративен 

Доброволни ЗОФ

•Допълнителен и базов пакет 

медицински услуги, грижи и екстри

•Финансиран от ДОБРОВОЛНИ 

осигурителни вноски

О

Д Ч

О



Фокуси на промяната

- Болест – здраве;

- Финансиране на структури – финансиране на 
дейности;

- Администриране – лидерство и управление чрез 
договори;

- Централизация – децентрализация;

- Държавност – приватизация;

- Реактивност – анализ, прогнозиране, стратегическо 
управление;

- Непрозрачност – прозрачност, ангажираност;

- Държавен монопол – споделени отговорности.



Нормативни основи на реформата 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за народното

здраве; 

• Закон за здравното осигуряване;

• Закон за лечебните заведения;

• Закон за съсловните организации на лекарите и

стоматолозите;

• Закон за лекарствата и аптеките в хуманната  медицина;

• Закон за контрол върху наркотичните вещества и

оре курсорите;

• Закон за храните;

• Закон за безопасни и здравословни условия на труд;

• Закон за здравеопазванеto; 

• Закони за държавния бюджет и бюджета на ДОО;

• Закон за бюджета на НЗОК.



Нормативни основи на реформата 

(продължение)

Подзаконови нормативни актове 

Национален рамков договор 

Индивидуални договори 

Кодекси за 

професионална етика

Правила и стандарти за 

добра практика 

Алгоритми за клинично поведение 

Национална здравна стратегия

План за действие 

Програми Проекти 



Медицински, етични и икономически 

проблеми (2)

Отговорности и права

- На пациента;

- На лекаря;

- На администрацията;

- На финансиращите 
органи;

- На съсловните 
организации;

- На политиците;

- На обществото. 

Проблеми 

- Медицински; 

- Етични;

- Управленски;

- Икономически. 



Финансиране на системата на  

здравеопазване

Приходоизточници

Преди 1999 г. След 1999 г.
От данъци чрез републиканския и 

общинските бюджети 

- От данъци чрез републиканския и

общинските бюджети за:

- Болничен сектор;

- Скъпи лекарства;

- Обществено здравеопазване.

- Задължителни здравноосигурителни 

вноски – 6%(1999) +2%(2008) = 8%

- Доброволни здравноосигурителни вноски

- Здравни застраховки;

- Абонаменти от работодатели;

- Касови плащания – частични и пълни.



Заплащане на лекари и стоматолози

Преди 1999 г. След 1999 г.

Твърди заплати 

+ % за прослужено време и придобита 

специалност 

В ПИМП - капитационна сума

+ доплащания за работа в 

неатрактивни условия и за 

управление на здравни приоритети и 

дейности 

В СИМП – такса за визита за първичен 

и вторичен преглед

За диагностични услуги – такса за 

услуга 

В болничната помощ – заплати +% за 

прослужено време, сума за придобита 

специалност и сума за извършени 

лечебни дейности по клинични пътеки



Преструктуриране на здравните заведения 

Извънболничен сектор

Преди 1999 г. След 1999 г.

- Фелдшерски здравен пункт;

- Селски здравен участък;

- Селска здравна служба;

- Поликлиники 

- Първична извънболнична индивидуална

практика;

- Групова извънболнична практика;

- Специализирана извънболнична

индивидуална практика;

- Специализирана извънболнична групова

практика;

- Медицински център;

- Дентален център;

- Медико –дентален център;

- Диагностично – консултативен център;

- Самостоятелни медицински или медико

технически лаборатории.



Преструктуриране на здравните заведения

Болничен сектор

Преди 1999 г. След 1999 г.
- Национални центрове; 

- Университетски болници; 

- Районни болници;

- Общински болници;

- Болници за рехабилитация.

- Специализирани или многопрофилни

болници за активно лечение;

- Специализирани или многопрофилни

болници за долекуване и 

продължително лечение;

- Специализирани или многопрофилни

болници за рехабилитация;

- Диспансер със стационар;

- Хоспис;

- Дом за медико – социални грижи

Всички могат да бъдат: 

университетски, национални,областни, 

междуобластни, общински след 

съответната акредитация 



Промени в юридическия статус и в управлението 

на собствеността

След 2000 г.:

Собствеността е 

предимно корпоративна 

• държавна частна 

•общинска частна 

•частна 

Управлението е 

корпоративно 



Осигуряване на качество

След 1999 г.:
- Чрез мотивация в системата на заплащане и в   

собствеността;

- Чрез свободен избор на пациента – конкуренция на 
хоризонтално ниво;

- Чрез интеграция – сътрудничество на вертикално ниво;

- Чрез акредитация на лечебните заведения;

- Правила за добра медицинска практика;

- Алгоритми за клинично поведение;

- Договориране на пакет услуги;

- Административни и парични санкции;

- Права на пациента и контрол на потребителя.



Пътя на пациента

Преди 1999 г.:

- Административен избор 

- Затворена система

След 1999 г.:
- Свободен избор: 

= Семеен лекар - ОПЛ

= Специализирани лечебни 
заведения 

= Болница 

- Конкуренция 

- Регламент за правата на 
пациента 

- Регламент за 
професионална етика 



Ангажирани с промените

Принцип на споделените отговорности

Преди 1999 г.:

- Държавата чрез МЗ;

- Частично общините;

- Анонимния данъкоплатец;

- Наети медицински 

професионалисти.   

След 1999 г.:

- Държавата;

- Общините;

- Данъкоплатците;

- Работодателите;

- Гражданите;

- Медицинските професионалисти –
наети и на свободна практика;

- Съсловните организации –БЛС, СЗБ;

- Организациите на потребителите;

- Международните организации и 
чуждестранни партньори.



Икономически основи

• Пазарно стопанство

• Частна собственост 

• Свобода на частната инициатива

• Ненамеса на държавата в бизнеса

• Демонополизация и приватизация

• Управление чрез договори

• Конкуренция



Икономически основи

• Качество основано на конкуренцията и 

стандарти определени от държавата

• Пазарно ценообразуване според 

търсенето и предлагането

• Свободен избор от страна на 

потребителя и механизми за защита

• Антитръстово законодателство

• Решаване на споровете по съдебен път



Очаквани ефекти  

за здравната мрежа и за системата на 

финансиране
• Свободен избор

• Конкуренция 

• Качество 

• Офериране на услугите 

• Сдържане на разходите

• Пазарно 
ценообразуване 

• Интегриране на 
здравната помощ в 
здравни планове -
предлагане

• Ефективност и 
ефикасност 

• Пациентът е във фокуса 
на вниманието –
търсене

• Подобряване на 
здравните показатели



Движеща сила на развитието – частният интерес на гражданите и на 
участниците във финансирането и доставянето на здравни услуги.

Контролираща сила въз основа на закон - Държавен надзор:

– в медицински аспект - МЗ – върху ЛЗ; 

– във финансов аспект - КФН – върху ЗОФ.

Балансиращ интересите механизъм – договорите – двустранни и 
многостранни.

Регулиращ механизъм – свободният избор на гражданите за 
осигуряване в конкретен здравен фонд и на пациентите – за 
лечение при конкретен лекар и лечебно заведение. Програмите на 
здравните власти за интервенции върху здравните индикатори.

Ключова трансформация: Преминаване от патерналистична система,

към основана на информирано съгласие на пациента и след това към

система, основана на информиран избор на потребителя.

ДВИГАТЕЛИ НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА - ЛЗ



Етапи на здравната реформа

“Семашко”

Публични 

лечебни 

заведения

-държавни 

-общински

“Публично 

– частен 

микс”

Преобра-

зуване 

-ЕООД

-АД 

Договори 

за управле-

ние 

Договорна 

култура

Свободен 

избор 

-ПМП

-СИМП 

-Болнична 

помощ –

частично и 

пълно 

Приватиза

-ция на

лечебни 

заведения

регистири-

рани по ТЗ 

Конкурен -

ция 

GP – GP 

Специалист 

–Специалист 

Болница –

Болница 

Данъчно 

финанси-

ране 

-РБ 

-ОБ 

Смесено 

финанси-

ране 

-НЗОК

-РБ

-частни 

плащания 

НРД 

Индиви-

дуални 

договори 

Други 

договори 

ДЗО 

-

Допълни-

телно 

-

Заместващо 

Демонопо

лизация 

на 

НЗОК

БЛС 

ССБ 

Приватиза-

ция 

РЗОК 

1. 2. 3. 4. 5. 6.



А сега на къде?



Силата на знанието
www.zdrave.net


