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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

1. Актуалност на темата 

 

Здравеопазването се разглежда като система от дейности по управление, 

финансиране и предоставяне на здравни услуги с цел подобряване здравния 

статус на населението. Здравната система се базира на принципите на 

солидарността, правото на избор и ефективност при изразходване на 

ресурсите, т.е. по своята същност има както социални, така и икономически 

характеристики. Световните тенденции са към либерализиране пазара на 

здравни услуги, но в повечето страни държавата запазва първостепенната си 

роля в здравеопазването. 

Увеличеното търсене на здравни услуги и нарастващите разходи за 

здравеопазване са основни проблеми в съвременното общество, които водят до 

ред негативни тенденции в България, породени от факта, че здравната система 

страда от остър финансов недостиг. В повечето страни има тенденция за 

увеличаване на разходите за здравеопазване – и от публични, и от частни 

източници, породено от въвеждането на нови технологии и средства за 

диагностика, превенция и лечение, което се отразява и на развитието на 

контролната дейност в здравеопазването. Главното разбиране е, че здравните 

разходи са инвестиция за повишаване благосъстоянието на държавата и 

отделния индивид, която налага непрекъсната оптимизация на нормативната 

база и моделите за управление и финансиране в здравеопазването.  

Възможностите за подобряване модела на финансиране в сферата на 

здравеопазването, както и усъвършенстване и засилване степента на контрола 

в здравното обслужване влизат в обхвата на финансовото управление на 

здравеопазването. Решаването на тези проблеми води до повишена 
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ефективност на здравните разходи (особено публичните), което рефлектира 

позитивно върху здравния статус на населението. 

Актуалността на изследването е свързана и с обстоятелството, че 

засилването на вътрешния и външен финансов контрол предполага 

компенсиране на част от недофинансирането в сектора на микро- и макро- 

равнище. Вече три десетилетия се наблюдават и декларират реформи в 

здравния сектор, но за съжаление без особен резултат. Проблеми съществуват 

в качеството на здравното обслужване и неговото контролиране; непрестанно 

растящия брой лечебни заведения, които се финансират от здравната каса; 

ниската събираемост на вноските за здравно осигуряване; морално и 

физически остарялата база; хроничен дефицит на публични средства; 

„изтичането“ на медицински персонал зад граница и много други.  

Въпреки непрекъснатия растеж на разходите за здравеопазване (56% за 

периода 2016-2020 година съгласно източник Министерство на финансите) 

като дял от Брутния вътрешен продукт, те са далеч от необходимото за 

въвеждане на нови технологии, доброто заплащане на персонала, 

нарастващите цените на лекарствените продукти и прочие. Мерките, 

предприемани от страна на държавата за контрол върху разходването на 

средствата в сектор здравеопазване, чрез условия за спазване на финансова 

дисциплина, целево изразходване на средствата при подписване на 

Национален рамков договор, налагани лимити на лечебните заведения и други 

се оказват незадоволителни и неефективни.  

Ето защо въпросите за организацията на финансиране на здравните 

услуги, постоянния дефицит на средства, моделите на финансиране и 

ефективното разходване на използваните ресурси, повишаване качеството на 

оказваната медицинска помощ са актуални, значими и тяхното разрешаване е 

в полза на обществото и националната икономика. 
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Слабостите на действащите модели на управление и във финансовия 

контрол на здравния сектор в България са част от актуалните въпроси и 

дискусии за преодоляване недостатъците в нерационалното разходване на и 

без това недостатъчните средства за здравеопазване.  

 

2. Изследователска теза 

 

Основна теза – на база теоретичен и практико-приложен анализ ще се 

докаже, че съществуват резерви за усъвършенстване на финансирането и 

контрола в системата на здравното обслужване. 

 

3. Предмет и обект на изследването 

 

Предмет на изследването са източниците на финансиране на здравните 

подсистеми и контрола, упражняван от държавните институции по отношение 

законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. 

Обект на изследването е здравният сектор в България, неговото 

финансиране с публични и частни средства и тяхното разходване. 

 

4. Цел и задачи на изследването 

 

Цел на дисертационния труд е да се изследва в теоретичен и практико-

приложен аспект финансовата система на здравеопазването, която усвоява 

парични потоци от бюджета и от частни източници. 

Основните задачи, които са поставени във връзка с горепредставената 

цел, са: 
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1. Преглед на понятийния апарат в икономическата литература 

относно финансови постановки и концепции; 

2. Анализ на организацията на финансиране в системата на 

здравеопазването в България; 

3. Обзор на контролната дейност на държавните институции по 

отношение разпределението и разходването на финансовите 

потоци; 

4. Очертаване на моделите за разходване на финансови средства в 

здравния сектор и представяне на критичен анализ относно 

техните недостатъци; 

5. Емпирично изследване на финансовите модели и апробиране на 

най-удачния от тях към настоящия момент. 

 

5. Методология на изследването и информационно осигуряване 

 

Изследователската теза, целта и задачите на настоящото проучване до 

голяма степен предопределят използваните качествени и количествени методи 

на изследване като: исторически преглед на научната литература; графичен, 

финансов и корелационен анализ; синтез; индукция и дедукция.  

Статистическата информация, използвана в проучването e извлечена от 

официалните данни, публикувани на сайтовете на Национален статистически 

институт, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, 

Национална здравноосигурителна каса, Национален център по обществено 

здраве и анализи, Евростат и други. 

 

6. Обхват и ограничителни условия 
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Анализираните данни и въпроси, свързани с изследваните дейности се 

отнасят за времевия период от 2011 година до 2019 година, на места при 

своевременно постъпила информация и за 2020 г. След този период те 

неминуемо са претърпели допълнения и изменения, които не са намерили 

отражение  в дисертацията.  

В изследването са анализирани основно публичните разходи, които 

обхващат всички разходи, извършвани от държавни и местни власти за 

издръжка на здравеопазването. 

 

7. Апробация на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е обсъждан на заседания на катедрения съвет на 

катедра „Икономика и финанси“ при ВУАРР - Пловдив.  Части от изследването 

са представени на ХІ Международна научна конференция „Иновации в 

технологиите и образованието“ – г. Белово и ХV Международен Балкански и 

близкоизточен конгрес по икономика, бизнес и мениджмънт - гр. Пловдив. 

Публикувани са тематични статии в национално списание за наука „Ново 

знание“ през 2018, 2019 и 2021 години. 
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I. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертацията е в обем от 155 стандартни страници. В структурно 

отношение включва: увод, изложение в три глави, заключение, списък с 

използвана литература, приложения. Авторефератът включва и справка за 

научните приноси, таблица за изпълнение на минималните наукометрични 

изисквания и  декларация за оригиналност. Изложението е онагледено със 7 

броя схеми; 18 броя таблици и 11 броя графики. Има 4 приложения, а 

използваната литература включва 98 източника, от които 22 са на английски 

език и 76 на български език. 

 

Съдържанието е изложено по следния начин: 

 

Увод 

Глава първа. Теоретични концепции на финансирането и контрола 

в здравеопазването 

1.1 Цели и принципи при управлението на финансовите потоци в 

здравния сектор. 

1.2. Източници и модели на финансиране – европейски и световен опит. 

1.3. Контролът – ключов фактор за ефективността на финансовата 

система. 

Глава втора. Методологични аспекти на финансовото управление и 

контрола в здравеопазването 

2.1. Особености на финансовия контрол, осъществяван от държавата – 

роля, значение и ефективност в съвременните условия. 

2.2. Модели за разходването на средства в здравния сектор на болничната 

помощ в България и в някои други европейски страни. 
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2.3. Модели за разходване на средства в извънболничната и спешната 

помощ 

Глава трета. Възможности за усъвършенстване системата за 

финансов контрол в здравеопазването в България 

3.1. Методика за изследване зависимостите между финансовите потоци 

в болничната помощ. 

3.2. Насоки за подобряване на разходите на средства в извънболничната 

помощ. 

3.3. Анализ на здравното финансиране в България 

Заключение 

Използвани съкращения 

Библиография 

Приложения 
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II. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

ПЪРВА ГЛАВА. Теоретични концепции на финансирането и 

контрола в здравеопазването 

 

В рамките на Глава първа се изгражда теоретичния фундамент на 

изследването, като се дефинират и систематизират концепциите на 

финансирането и контрола в здравеопазването. 

 

Точка 1.1. Цели и принципи при управлението на финансовите 

потоци в здравния сектор 

В тази точка са разгледани основните цели, които трябва да постигнат 

съвременните здравни системи: 

1. Първа основна цел на всяка здравна система е подобряване здравето 

на нацията. Тя включва подобряване на средните равнища на 

показателите за здравно състояние на населението и намаляване на 

неравенствата по отношение на здравното състояние при различните 

социални групи.  

2. Втора цел е разширяване адекватността на системата спрямо 

пациентите. Тя включва два елемента – уважение към личността и 

ориентация към клиента. Степента на адекватност най-често се 

изследва чрез степента на удовлетвореност на пациентите от 

системата на здравни грижи.  

3. Трета основна цел е справедливост в разпределянето на финансовата 

тежест върху участниците в системата. Тя означава, че всяко 

домакинство следва да жертва равна част от своя доход за 
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финансиране на здравната система и никой да не понася 

допълнителен товар за сметка на друг. Финансовата адекватност на 

системата би могла да се декомпозира на ефективност, ефикасност и 

равнище на разходите. 

 

Изяснява се функцията на осигуряването на финансови ресурси в 

здравеопазването като задължително условие за задвижване на всички 

елементи в системата, чиято цел е укрепване, опазване и подобряване здравето 

на хората.  

В контекста на постоянното нарастване на разходите за здравни услуги 

се разглеждат основните аспекти на финансирането на здравната система:  

 

Схема №1 

 

 

Източник: Велева, Н. Икономика на здравеопазването. Изд. център на МУ-Плевен, 2016, С. 123 

 

 набиране на финансови средства – включва видове източници; 

субекти и начини на заплащане;  

 разпределение на финансовите средства – по дейности, здравни 

структури, географски региони, групи население;  

 изразходване на средствата - по икономически елементи, по 

дейности, структури и подсистеми. 

НАБИРАНЕ НА 
СРЕДСТВА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗРАЗХОДВАНЕ
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Формулирани са принципите за финансирането на здравната система, 

както следва:  

 справедливост – да се предоставят равни възможности на всички 

граждани да ползват медицинска помощ;  

 адекватност – да има съответствие между предоставените 

финансови ресурси и здравните потребности;  

 въздействие върху предлагането – финансирането следва да 

стимулира по-качествена, ефективна и по-производителна дейност 

на лечебните и здравни заведения;  

 междусекторни взаимодействия – във финансирането на 

здравната система участват различни министерства, фондове, 

ведомства и работодатели; 

 административни улеснения – изразява се в намаляване на 

административните разходи за издръжка и улесняване процеса на 

планиране на средства и отчитане на разходите. 

 

Обяснява се развитието на здравеопазните системи в европейски 

контекст съгласно препоръките на „Люблянската харта” от 1996 година, а 

именно: 

- спазване на общочовешки ценности – зачитане на човешкото 

достойнство, равнопоставеност, солидарност и професионална етика; 

- фокусирани към хората – развитието на здравеопазването трябва да 

отчита по научно обоснован и демократичен начин потребностите на 

населението от здраве и здравна помощ; 

- насочени към здравето – защитата и укрепването на здравето на 

обществото; 
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- да се основава на ясни цели за здравните ползи, ефективността и 

ефикасността на функциониране на здравната система; 

- базирани на качеството – здравната система трябва да има за цел  

непрекъснатото повишаване качеството на здравните услуги и ефективността 

си; 

- гарантиране на стабилно финансиране – основава се на социалната 

солидарност и гарантира социална справедливост. 

 

На това основание се достига до извода, че здравната сигурност на 

обществото се базира на система от норми, институции, дейности и отношения, 

целенасочени към максимално възможна равнопоставеност в шансовете на 

гражданите за гарантиране на тяхното здраве, съответно на достъпа им до 

здравни услуги с високо качество. 

Открояват се основните цели, залегнали в здравния сектор: подобряване 

здравето на нацията, насоченост към пациента и справедливо разпределение на 

финансовата тежест, както и основополагащите принципи в съвременното 

здравеопазване: либерализъм, децентрализация и регионализация, а 

правителствата са отговорните движещи фактори за развитието в сектора. 

 

Точка 1.2. Източници и модели на финансиране – европейски и 

световен опит 

 

Обзорно е представено историческото развитие на зараждащото се 

задължително здравно осигуряване. Насочено е вниманието към идеологията 

на развитието на социалната сигурност (разпределянето на риска) - индивидите 

плащат на база своите доходи и осигуряват своите и на членовете на 
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семействата си здравни потребности, независимо от риска или броя на 

членовете в семейството.  

Обяснява се постигането на крайния стадий на развитие на здравното 

осигуряване - осигуряването на достъп до здравни услуги на всички, които 

имат определени здравни потребности. В тази връзка държавите започват 

поемането на всички здравни фондове и осигуряват гражданите си на базата на 

плащаните от тях данъци и такси. 

Посочва се генезиса на здравното осигуряване в България чрез 

особеностите на здравната система след Освобождението. Назначавани са 

лекари на заплати в окръзите и областите, с цел неутрализиране последиците 

от войната, както и превенция на епидемии. Положени са основите за 

създаването на медицински, болнични и аптечни устави и са одобрени първите 

нормативи и законодателни документи. Охарактеризиран е здравния модел 

след Втората световна война, като организирано централизирано управление. 

Изяснява замяната на принципите на осигурителната медицина от принципите 

на социалистическо здравеопазване за „всенародна безплатна медицинска 

помощ“. 

 Насочва се вниманието към започналата общодържавна реформа в края 

на 20-ти век, която включва и здравния сектор. Извършен е преглед на 

демонополизирането на здравната система и възстановяването на съсловните 

организации. На тази база се описва коренната промяна в 

социалноикономическия климат в здравеопазването, като са осигурени много 

повече икономически свободи и пазарни елементи. 

Ето защо се подчертава реалната същност на задължителното здравно 

осигуряване - система за държавно управление на осигурителните вноски на 

осигурени и работодатели. Откроява се сърцевината на здравната реформа - 

приетите закони за здравното осигуряване, за лечебните заведения, за 
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съсловните организации на лекарите и стоматолозите. За постигането й се 

разделя извънболничната от болничната помощ, изгражда се система за 

спешна медицинска помощ, дава се автономия на изпълнителите на 

медицинска помощ. Откроява се ролята на новата структура – Национална 

здравноосигурителна каса, и основните характеристики на този модел на 

финансиране – задължително здравно осигуряване в Република България, а 

именно: 

- Свобода за избор на личен лекар и лечебно заведение; 

- Конкуриращи се здравни организации (организационно и финансово 

независими) – диагностично консултативни центрове, здравни центрове, 

болници, частни практики и др.; 

- Изготвяне на рамков договор с определен пакет от услуги, покривани 

от бюджета на НЗОК; 

- Равнопоставеност между формите на собственост в сферата на 

здравеопазването; 

- Осигурена правна рамка за допълнително доброволно здравно 

осигуряване/застраховане на здравни рискове в частни застрахователни 

дружества. 

Декомпозирана е структурата на здравната система. Описани са детайлно 

петте основни подсистеми, които са финансирани в сектор здравеопазване, 

както и тяхната роля, организация на работа и взаимовръзката по между им. 

Именно поради ролята и организацията на подсистемите се споделя 

становището, че децентрализацията  в сектора ще доведе до ограничаване на 

бюрокрацията, възможна по-голяма гъвкавост и бързина на реакция, добро 

познаване на местните условия и потребности, висока продуктивност и шанс 

за внедряване на нови технологии.  
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Изследваните подсистеми представят слабата ефективност на здравните 

ресурси. Липсата на реална конкуренция показва безусловно влошените 

резултати от дейността на системата, въпреки постоянното увеличение на 

разходите за здравеопазване. Очертава се извършената частична здравна 

реформа, обхващаща доболничната медицинска помощ. Тези действия 

рефлектират върху целия здравен сектор и в резултат на това се акцентира на 

извода, че твърде много ресурси се отделят за лечение на късните фази на 

болестта в лечебни заведения, вместо да се инвестира в профилактика, за да се 

опази здравето. 

Разгледани са обзорно различните класификации на здравни системи и 

основните източници на финансиране в системата. Представен е европейския 

и световен опит при моделите на финансиране на здравните услуги. Очертани 

са разликите при финансиране чрез данъчно облагане, чрез система на 

социално здравно осигуряване, чрез система на здравно застраховане и чрез 

система на лични здравни сметки. Аргументира се необходимостта от реформи 

чрез извлечените слабости на модела на социално здравно осигуряване в 

България, касаещи високата степен на финансово участие на пациента; ниските 

нива на допълнително здравно застраховане; ниската събираемост на 

здравните вноски; заплащането от държавата на по-ниски здравни вноски за 

доста групи граждани; лимита на максималния осигурителен доход; 

заплащането за здравни услуги от НЗОК, без да е обвързано с качество и 

постигнати резултати. 

Приложения сравнителен анализ на различните световни практики 

довежда недвусмислено до извода, че качеството на здравните услуги и 

удовлетвореността от тях са правопропорционално свързани с наличието на 

конкуренция в сектора и възможността здравноосигуреното лице да избере 
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свое осигурително или застрахователно дружество и доставчик на медицински 

стоки и услуги.  

 

Точка 1.3. Контролът - ключов фактор за ефективността на 

финансовата система 

 

 Представени са постановки относно същността, целта и основните 

функции на контрола като елемент от всяка организирана човешка дейност. 

Определени са основните контролните способи:  преглед, наблюдения, 

проверки, сравнения, анализи и други. Подчертава се властническия характер 

на контролната дейност чрез оценка на планираното състояние, измерване на 

фактическото състояние, съпоставяне с планираното такова, диагностика на 

отклоненията и регулиране. 

На база направения литературен обзор са представени различни 

класификации на контрола - според времето на осъществяване; според 

естеството на проверяваната дейност; според местоположението на обекта и 

според съдържанието и обхвата на контролните функции. 

Насочва се вниманието конкретно към финансовия контрол като 

специализиран вид административен контрол, свързан с управлението на 

организациите. Акцентира се на неговия обект - отчетност на паричните и 

материални ценности, принадлежащи на организацията. Анонсирани са 

основните цели на финансовия контрол - спазване принципите на законност, 

целесъобразност и ефективност на управлението на финансови и материални 

ресурси, права и отношения; организиране на обществена финансова 

безопасност; оптимално функциониране на звена и максимална законност на 

дейността. В тази връзка се установява, че функцията на контрола засяга 
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разкриването и анализа на фактическото положение, съпоставка с 

набелязаните цели, оценка на дейността и предприемане на мерки за 

отстраняване на разритите недостатъци.  

Практически се откриват правно нормативните актове, които следят за 

финансирането и здравното обслужване – медицински стандарт; клинична 

пътека; кодекс за професионална етика и правила за добра медицинска 

практика.  В хода на документалния анализ се установява тенденцията за 

възможно осъществяване на пълен, своевременен и постоянен контрол в 

здравеопазването след въвеждане на дигитализирана информационна система, 

включваща електронно здравно досие на пациента и електронна рецепта. 

Констатира се възможността наличието на голям обем медицинска 

информация да подпомогне използването на фармакоикономически подходи 

за разумното опериране с ресурсите в здравеопазването, предназначени за 

лекарствени продукти. Формулирана е нарастващата нужда от измерване на 

ефективността на лечението с иновативни и скъпоструващи медикаменти. 

Достига се до следния извод - непрекъснато растящите медицински 

разходи, огромните разноски, свързани с лечението на хроничните 

заболявания, налагат не само оценка на качеството, ефикасността и 

безопасността на новите лекарства, но и прилагането на методики и критерии, 

които позволяват систематично да се оценят и интерпретират реалните 

приноси на новите лекарствени продукти.  

Акцент се поставя на дигитализацията на здравните данни за повишаване 

прозрачността и обективността на взетите решения и  очакваните ползи за 

общественото здраве – осигуряване достъп на пациентите до иновативни 

разходоефективни лекарствени терапии. Откроява се очаквания резултат -

реално да намаляват разходите за извършване на контролните дейности и да се 

повишава възможността за пресичане на порочни практики в сектора. 
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ВТОРА ГЛАВА. Методологични аспекти на финансовото 

управление и контрол в здравеопазването 

 

Включва методологичните аспекти на държавния финансовия контрол, 

финансовото управление и моделите за разходване на финансови средства в 

спешната, доболничната и болничната медицинска помощ. 

 

Точка 2.1. Особености на финансовия контрол, осъществяван от 

държавата – роля, значение и ефективност в съвременните условия 

 

С оглед изследване особеностите на финансовия контрол, осъществяван 

от държавата в здравеопазването се извършва преглед на ролята и функциите 

на държавните институции, които контролират здравните дейности. 

Упомената е технологията на осъществяване на финансовия контрол - включва 

установяване фактическото състояние на дейността по събирането, 

съхраняването, разпореждането и отчитането на имуществото и средствата, 

както и съответствието на тази дейност с изискванията на съответните норми. 

В хода на изложението са описани основните принципи, които спазват 

контролните органи: законност, независимост, обективност и опазване на 

служебна тайна. 

Въз основа на действащата нормативна база се представя процеса на 

финансовото управление и контрол в публичния сектор като цялостен процес, 

интегриран в дейността на организациите и осъществяван от ръководството и 

служителите им. Схематично са онагледени елементите на финансовото 

управление и контрол: 
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Схема №2 

 

 

 

Източник: Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

 

Подчертава се огромната роля на контрола на здравните финанси за 

намаляване злоупотребите с бюджетни средства, за оптимизиране на 

разходите, както и за увеличение на приходите. 

Подробно са разгледани спецификите и ангажиментите на всеки един от 

държавните контролни органи, които осъществяват под различна форма 

финансов контрол в сферата на здравеопазването. Обзорния преглед на 

финансово-контролната дейност в здравния сектор показва наличие на доста 

проблеми: 

- дублиране и преплитане на контролни функции; 

- липса на цялостен анализ, който да доведе до адекватни промени; 

КОНТРОЛНА 
СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

КОНТРОЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ 
И 

КОМУНИКАЦИЯ

МОНИТОРИНГ
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- заплащането на медицинската дейност не се извършва на база качество 

на извършените услуги; 

- нито лекарите, нито пациентите са доволни от сегашното състояние на 

здравната система; 

- проблем има при експертността на проверяващите; 

- липсва неоспоримост на констатираните пропуски, грешки или 

нарушения от медицинска гледна точка. 

С оглед на това са предложени следните адекватни промени: въвеждане 

на електронно здравеопазване с индивидуално електронно досие; 

остойностяване труда на медицинските услуги, които до момента не са 

включени в цената на клиничната пътека; въвеждане на предварителен 

медицински контрол, който следва да установи дали е необходимо да се 

извърши дадена интервенция според това дали наистина има показания за нея; 

заплащане дейността на база качество на извършените здравни услуги – 

измерване на резултата от лечението в реални условия; създаване на 

целенасочено ефективно взаимодействие между държавната система от 

финансово-контролни институции и специализираните органи на 

изпълнителната и съдебна власт. 

Отстоява се позицията за колаборация между държавните контролни 

органи, адекватност на действията по целесъобразност и изместване на фокуса 

върху ефективността и ефикасността на вложените средства в сектора като 

жизненоважни за по-пълно задоволяване потребностите на 

здравноосигурените лица и изпълнение на основните цели на всяко 

правителство. 

 

Точка 2.2. Модели на разходване на средства в здравния сектор на 

болнична помощ в България и в някои други европейски страни 
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Тук се конкретизира икономическата същност на здравеопазването и 

здравното осигуряване, за да бъде разбрана организацията и финансирането на 

здравните системи в различните страни, както и целенасочените усилия на 

здравните политики за подобряване функционирането на системите. 

Преосмисля се слабата ефективност на пазарните регулации в сектор 

„Здравеопазване“ и се разкрива практиката за въвеждане на строг държавен 

контрол и административно регулиране на пазара и дейността на лекарите.  

Проследява се ролята на болничната помощ като основно звено в 

българското здравеопазване, която се извършва в лечебни заведения за 

болнична помощ, оказва се родилна помощ, извършват се дейности по 

диагностика и лечение на заболявания, които не могат да се извършат в 

условията на извънболничната помощ, процедури по рехабилитация и 

консултации в различни области на медицинската наука.  

Установява се използването на система на смесено финансиране, 

включваща бюджетно и фондово финансиране към настоящия момент в 

България, като са представени и останалите възможности за приходи: бюджет; 

фондове (социално здравно осигуряване от НОИ и НЗОК и частни здравни 

фондове); субсидии за капиталови разходи; собствени приходи; 

регламентирани плащания за определени дейности; дарения и други източници 

на финансиране. Описан е характера на всеки един източник на парични 

ресурси. 

 Таблично е представено състоянието на болничното здравеопазване в 

България - икономически показатели на лечебните заведения за 2020 г. На тази 

база се установяват диспропорции, обусловени от нивата на компетентност на 

лечебните заведения, като има поставени нормативни изисквания за 

определена апаратура, брой медицински специалисти и квалификация и други. 
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Описан е начина за натрупване на некомпенсирани извършени разходи 

за предоставяне на медицински услуги в лечебните заведения, както и 

причините за значителните дефицити, формирани на ниво болница. 

Търговския характер на лечебните дружества е анализиран в контекста на 

бюджетно финансиране, субсидии и  договаряне на условия по Национален 

рамков договор.  

Анализирана е информация за диспропорциите в здравната система на 

България при сериозен превес на стационарните здравни услуги, вместо 

промоция на здравето спрямо средно европейските. Дефинирана е тенденцията 

разходите за превенция на здравето да са в пъти по-ниски в България от 

средните за ЕС. В синхрон с тази тенденция е и наличието на 6-ма специалисти 

на 1 общопрактикуващ лекар. Направена е съпоставка средно за ЕС -

съотношението е на половина.  

Подкрепен е извода за разработване на методика за определяне 

стойността на здравните продукти във всяка болница, след което цените могат 

да бъдат регулирани и категоризирани от държавата в определени граници. 

Доказано е безапелационното първо място на страната ни по брой 

хоспитализации на глава от населението в целия Европейски съюз, което води 

до необходимостта от измерване на ефективността и подсигуряване на 

контролни механизми за разходите. 

Извършен е обзор на здравеопазните системи на Франция, Швеция, 

Федерална Република Германия, Нидерландия, Дания и Швейцария като са 

подчертани плюсовете и минусите им. Направена е съпоставка с управлението 

и финансирането на болничния сектор в България, като се достига до 

заключението, че българското управление в болничния сектор значително 

изостава от тенденциите в другите европейски страни, които се характеризират 

с разширяване на управленската и финансова автономия на болниците и 
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засилване на конкуренцията между тях. Акцентира се върху предложението да 

се преосмисли ролята на частните болници на макроравнище. 

 

Точка 2.3.  Модели за разходване на средства в извънболничната и 

спешната помощ 

 

Очертана е целта на първичната доболнична медицинска помощ и 

нейния характер - да се осигури пълна грижа за здравето на населението през 

целия живот чрез координиране действията между отделните здравни 

подсистеми. Определена е основната роля на общопрактикуващите лекари на 

входа на здравната система да регулират достъпа на здравноосигурени лица до 

здравни продукти и механизма на финансиране на доболничната помощ. 

Представена е денталната помощ и специализираната доболнична медицинска 

помощ, като е отбелязан свободния достъп на здравноосигурените 

потребители до първична медицинска помощ, както и на свободен избор на 

общопрактикуващ лекар или лекар/стоматолог-специалист, което е 

предимство на модела. Конкретизиран е негативния момент за нереализиран 

24-часов достъп до извънболничната помощ на здравноосигурените лица, 

което натоварва излишно спешната помощ. 

Представени са начините за финансиране на този модел чрез капитация, 

потребителска такса и такса за дейност. На тази база се генерира заключението 

за комплексно съчетаване на компонентите при финансиране на доболничната 

помощ за подобряване обсега на здравните продукти и принос за предлагането 

им в работа с високорискови групи потребители и в труднодостъпни райони. 

Споделя се становището за насърчаване използването на първична медицинска 
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помощ с цел съществено ограничаване разходите за здравеопазване, както и 

подобряване качеството на здравната профилактика. 

Разгледана е същността, организацията, управлението, финансирането и 

контрола на системата за спешна медицинска помощ като неразделна част от 

националната система на здравеопазване, която функционално обединява 

дейности и структури на системата при диагностика и лечение на лица със 

спешни състояния, осъществявани в извънболнични и болнични условия. 

Уточнена е фрагментацията й на извънболнична и болнична дейност и 

необходимостта от функционално интегриране на двете основни съставни 

части, което да позволи непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент 

и осигуряване на необходимите инвестиции в развитие на човешките ресурси, 

инфраструктурата и материално-техническата обезпеченост, за гарантиране на 

своевременност и качество на оказваната спешна медицинска помощ.  

Подчертан се основния недостатък в дейността на спешната медицинска 

помощ - липсата на национално утвърдена цялостна система за управление на 

качеството, включваща критерии и стандарти за качество, протоколи и 

алгоритми на поведение, както и система за мониторинг и оценка качеството 

на спешната медицинска помощ. 

 

ТРЕТА ГЛАВА. Възможности за усъвършенстване системата на 

финансов контрол в здравеопазването в България 

  

Тук са представени възможности за подобряване на системата за 

финансов контрол в здравеопазните подсистеми на база сравнителен и 

графичен анализ на разходите и откриване на силни корелационни  връзки. 
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Точка 3.1. Методика за изследване зависимостите между 

финансовите потоци в болничната помощ 

 

Използвайки системата на здравните сметки, прилагана от Националния 

статистически институт за изследване на финансовите потоци в болничната 

помощ, са описани, класифицирани и анализирани разходите за здраве и 

източниците на финансиране. Изчислен е относителния дял на текущите 

разходи за здраве като процент от Брутния вътрешен продукт на страната за 

съпоставка и определяне на прираста през изследвания период 2011-2019 

година. Доказана е тенденцията за трайно нарастване на прираста на текущите 

разходи за здравеопазване след 2013 година. 

Представен е дела на публичните и частни разходи за здравеопазване, 

като се акцентира на старанието от страна на държавата да изпълнява 

ангажимента си по издръжка на сектора, като заделя все повече публични 

средства и го смята за обществено значим, но показателите на населението не 

са обнадеждаващи. 

Определена е крайната необходимост от въвеждане на електронно 

здравно досие като неизменна част от финансовия контрол на дейността по 

опазване здравето на населението и плавното преминаване към реално 

оценяване труда на медицинските специалисти, за да няма недостиг на кадри. 

Предлага се използването на критерии за оценка на качеството на 

извършваните здравни услуги и утвърждаване на показатели за съпоставка 

между лечебните заведения. 
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Точка 3.2. Насоки за подобряване разходването на средства в 

извънболничната и спешната помощ 

 

Разгледана е важната роля, която здравните дейности играят за 

развитието на обществото чрез повишена продължителност и качество на 

живот. Анализирано е процентното отношение на разходите за здравеопазване 

на глава от населението в България и другите европейски държави, като се 

акцентира колко малко средства отделя нашата държава за здравеопазване на 

глава от населението спрямо държави като Швейцария, Дания, Норвегия, 

Швеция. Единствено Румъния е с по-ниски разходи за здравни дейности на 

глава от населението сравнено с направените в България, но през 2018 година 

ни настига. 

Представена е осезаемата разлика между по-високата продължителност 

на живота в страните от Западна Европа, сравнена с тази в Република България, 

и тенденцията във всички държави да има повишаване на средната 

продължителност на живота. На тази база се споделя  извода, че по-ниските 

доходи на част от осигурените лица предполагат незакупуване и неприлагане 

на предписаното извънболнично лечение на заболяванията, в следствие на 

което се увеличава потребността от болнично лечение, съответно и 

повишаване на разходите за здравни услуги. 

Аргументирани са причините за демографското остаряване на 

населението - влошаване на здравния статус в резултат на съвременния начин 

на живот; повишена заболеваемост на големи групи от хора и влошаване на 

покупателната способност на населението. Утвърждава се целесъобразното 

насочване на ресурси за навременна диагностика, скрининг и профилактика 

като фактор, оказващ най-голямо въздействие върху здравните резултати. 
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Точка 3.3 Анализ на  здравното финансиране в България 

 

Тук е обоснована социалната значимост на дейността по здравеопазване 

и необходимостта от устойчива и ефективна здравна система.  

Направено е проучване на данни за рехоспитализации на водеща болница 

в Южен Централен регион и са установени следните изводи:  

- селектирането на пациенти според тежестта на случая е дискриминация 

както по отношение на личността, така и по отношение на средствата, които 

ще се изразходят от лечебното заведение за конкретно лечение. Не трябва да 

се допуска законова възможност за такъв избор от частните здравни заведения; 

- въвеждането на разплащане за болничната дейност на база диагностично 

свързани групи вместо на база клинични пътеки е важна стъпка в правилната 

посока, тъй като ще се намалят разходите за натрупани рехоспитализации като 

цяло (тоест до 1/3 от средствата за лечението), независимо, че индивидуалната 

стойност за болнични разходи на пациент ще нарасне.  

Изследвани са данните за смъртност на населението в страната и е 

откроена тенденцията  за нарастване коефициента на смъртност на 1000 души 

население в България след 2015 година. Очертана е обратнопропорционалната 

зависимост между вложените средства за здраве и коефициента на обща 

смъртност. 

Утвърждава се извода, че увеличаването на средствата за здравеопазване 

като самоцел не дава нужните резултати - необходимо е да се вземат предвид 

ефективността и качеството, което се постига в здравната система. 

Изследва се корелационната връзка между текущите разходи за здраве и 

коефициента на обща смъртност. Високата стойност на коефициента на 
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корелация индикира наличието на силна зависимост. Това доказва нуждата от 

спешни реформи - текущите разходи за здравеопазване в България се използват 

изключително неефективно, т. е. въпреки значителното увеличение на 

разходите за здравеопазване у нас смъртността, която би могла да се 

предотврати, продължава да нараства. 

Разгледана е зависимостта между текущите разходи за здравеопазване и 

Джини коефициента в България. Високата стойност на коефициента обуславя 

силната връзка между тях, което индикира за високи нива на корупция при 

разпределението на текущите средства в сектор Здравеопазване в страната.  

 

 

ІІІ. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Същността на дисертационния труд е постигната чрез акцентиране върху 

основните проблеми при финансирането на здравния сектор и представяне на 

доказателства за формулираните изводи, които категорично налагат 

необходимостта от промяна в модела на управление и контрол на сектора, като 

са дадени мнения и препоръки за реформи, значими за действащия модел на 

финансиране. 

На база приложения методически инструментариум се доказва, че 

текущото разходване на средствата  за здравеопазване в България се извършват 

изключително неефективно - въпреки значителното увеличение на разходите 

за здравеопазване у нас, смъртността продължава да нараства. Силната 

корелационна връзка с коефициента на Джини индикира за високи нива на 

корупция при разпределението на текущите средства в сектор здравеопазване 

в страната.  
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С цел усъвършенстване на действащия модел на финансиране и контрол 

в здравния сектор и разширяване на финансовите възможности като логичен 

завършек на представеното изследване в дисертационния труд се правят 

нормативно-административни и финансово-организационно обосновани  

предложения за промени в трите основни аспекта на финансирането, а 

решенията следва да бъдат основани на общоприети принципи и споделени 

ценности. 

 

 При набирането на финансови средства следва: 

- да се предприемат мерки за осигуряване на по-висока събираемост на 

здравните вноски от населението; 

- да се спазва солидарния модел при внасянето на здравните вноски от 

държавата, които тя осигурява за определени групи от населението; 

- да се премахне тавана на максималния осигурителен доход, за да се 

намали неравенството при заплащане на здравните вноски и да се 

захрани здравния фонд; 

- да се доразвие пазарът на допълнителното здравно застраховане за 

покриване на услуги извън основния здравен пакет или за 

осигуряване на по-добри условия за лечение. 

 

 При разпределение на средствата следва: 

- рационализиране на основния здравен пакет, който държавата поема 

за всеки един гражданин и гарантиране на реален 24-часов достъп до 

извънболничната помощ на здравноосигурените лица; 

- да се създадат национални скринингови програми за социално 

значими заболявания на база медицинска и финансово доказана 

ефективност; 
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- ресурсите във всички здравни подсистеми да се насочват по-

ефективно там, където оказват най-голямо въздействие върху 

здравните резултати -  основно върху скрининга и профилактиката; 

- да се осигури конкуренция в осигурителната система с цел 

подобряване на контрола върху финансовите лостове и ограничаване 

ролята на държавата; 

- да се повишат базовите възнаграждения на медицинските 

специалисти, с цел намаляване изтичането на кадри от страната; 

- да се преосмисли ролята на частните болници на макроравнище. 

 

 При изразходването на средствата следва: 

- въвеждане на електронно здравно досие като необходимо и 

задължително условие за разплащане в сектора. Така ще бъде развита 

концепцията за здравеопазване, базирано на ползите (value based 

healthcare); 

- строго регламентиране и следене прилагането на дейностите по 

оказване на спешна медицинска помощ; 

- държавата да предприеме мерки за поетапно увеличаване на 

реимбурсацията на медикаменти за хронични социално значими 

заболявания, за да подпомогне пациентите, които в по-голямата си 

част са социално слаби хора (пенсионери, хора с ниски доходи), 

които трябва да доплащат 75% от стойността на своето 

медикаментозно лечение ежемесечно; 

- стимулиране на индивидуалната отговорност за здравето и 

ограничаване ненужното ползване на медицински дейности и/или 

лекарствени продукти; 
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- поетапно преминаване към реално оценяване труда на медицинските 

специалисти и използване на диагностично-свързаните групи в 

болничната помощ с цел повишаване ефективността от приложеното 

лечение и ограничаване на разходите. 

 

 

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключителната част на дисертацията са обобщени основните 

моменти, които могат да бъдат изведени, в резултат от изложените съждения и 

анализи и които свидетелстват за изпълнението на поставените цел и задачи. С 

основание може да се твърди, че установените в дисертационния труд 

закономерности налагат прилагането на системен подход за реформа на 

здравния сектор в Република България. 

 

V. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. На база на извършено теоретично изследване на системите за 

финансиране на болничната и извънболнична помощ, в национален и 

световен мащаб, е извършен критичен анализ на публично-частната 

система за финансиране в Република България. 

 

2. Очертана е ключовата роля на контрола в системата на здравеопазването 

на базата на актуални нормативни актове като е акцентирано на 

основните контролни функции – превантивна, констатираща, оценъчна 

и резултатна. 
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3. Извършен е обзорен преглед на финансово-контролната дейност в 

сферата на здравното обслужване като са осветлени значими 

недостатъци на системата – услугите; дублиране на контролни функции; 

нарастващо недоволство от функционирането на здравеопазването и 

сред пациенти, и сред лекари; липса на системен подход за анализ на 

„дефектите“ в здравния сектор и др. Представена е авторова гледна точка 

за решаване на посочените проблеми. 

 

4. Представени са възможностите за усъвършенстване на системата за 

финансов контрол чрез модел за анализ на разходите за период от 10 

години в болничната, доболничната и спешната помощ и 

корелационните връзки. 

 

5. На основата на статистически анализ е апробиран модел на водеща 

болница в Южен Централен регион за изразходване на получените 

средства от РЗОК като резултатите потвърждават, че въвеждането на 

разплащане за болнична дейност на база диагностично-свързани групи 

вместо на база клинични пътеки е важна стъпка в правилната посока. 

Заедно с това обаче, трябва да се заделят средства и за рехоспитализация. 

Откроена е силната корелационна зависимост между текущи разходи и 

Джини коефициента, което е показател за високи нива на корупция в 

здравеопазването. 
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 VІ. СПРАВКА ЗА НАУКОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

за изпълнение на минималните национални изисквания в 

дисертационния труд за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ по научната специалност „Финанси и банково дело“ 

№ Наименование Група Показател Точки 

1. 
Керенчева, Цв. 2019. Източници и 

модели на финансиране на 

здравеопазването – световен 

опит. Списание за наука „Ново 

знание“ 8-1, стр. 45-50.    

 

 
Г 

 статия, публикувана 

в нереферирано 

списание с научно 

рецензиране 

10 

2 
Керенчева, Цв. 2018. Финансов 

контрол в здравеопазването в 

България. Списание за наука 

"Ново знание" 7-3, стр. 59-66.  

 

Г статия, публикувана  в 

нереферирани 

списания с научно 

рецензиране 

10 

3 
Керенчева, Цв. 2018. Финансиране 

на здравеопазването в България. XI 

Международная научная 

конференция "Инновации в 

технологиях и образовании", 

Белово, 27-28 апреля 2018, 

Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. 

Белово, Великотырновcкий 

университет им. Святых Кирилла и 

Мефодия (Велико Тырново), 

Болгария, Шуменский университет 

им. Епископа Константина 

Преславского (Шумен), Болгария. 

Сборник статей, часть 3, ISBN 

978-5-906969-97-2, стр. 119-123.  

Г  доклад, публикуван в 

нереферирани 

колективни издания с 

научно рецензиране 

10 
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4. 
Керенчева, Цв. 2019. Реформите в 

системата на здравеопазване в 

България и основни 

характеристики на съвременния 

модел на финансиране. Списание за 

наука „Ново знание“ 8-2, стр. 12-

17.    

Г статия, публикувана   в 

нереферирани 

списания с научно 

рецензиране 

10 

5. 
Керенчева, Цв. 2021. Модели за 

разходване на средства в 

извънболничната и спешната 

помощ. Списание за наука "Ново 

знание" 10-1, стр. 79-84.  

Г статия, публикувана   в 

нереферирани 

списания с научно 

рецензиране 

10 

6. 
Kerencheva, T, 2021. Study of the 

dependence between the expenditure 

financial flows in the hospital care in 

Bulgaria. XV International Balkan 

and Near Eastern congress series on 

economics, business and management, 

May 2021, Organized by: IBANESS, 

UARD and University “St. Kliment 

Ohridski”, Faculty of Economics, 

Prilep, Republic of North Macedonia, 

ISBN: 978-619-203-308-8, p. 1399-

1404. 

Г доклад, публикуван в 

нереферирани 

колективни издания с 

научно рецензиране 

10 
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VІІ. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ 

 

Във връзка с провеждане на процедура за придобиване на образователна 

и научна степен доктор по докторска програма „Финанси и банково дело“, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Дисертационният труд на тема „Актуални проблеми на 

финансирането и контрола в здравеопазването в България“ е 

оригинална авторска разработка, чиито постановки и изведени научни 

приноси не са взаимствани от изследвания и публикации, в които 

авторът няма участие. 

2. Представената от автора информация във вид на данни, документи и 

публикации, лично съставени справки и други съответстват на 

обективната истина. 

3. Резултатите и изводите, които са получени, описани и публикувани от 

други автори са подробно и надлежно цитирани в библиографията. 

4. Настоящият дисертационен труд не е предлаган за придобиване на 

образователно-научна степен в друго висше училище или научен 

институт. 

 

 

23.03.2022 година     Декларатор: ……………………. 

Гр. Пловдив        Цветана Керенчева 

 


