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Ограничение на отговорността
Настоящият доклад е изготвен единствено във връзка със и е предназначен за използване в
съответствие с условията на нашето участие по договор № МС-60/07.06.2012 г. между
Министерския съвет на Република България и ДЗЗД „КПМГ България, Ню Ай и София
Консултинг” с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект
„Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции: І. обособена
позиция „Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системата на
Министерството на вътрешните работи” и ІІ. обособена позиция „Предоставяне на
консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системите на Националната
здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт”, по ІІ. обособена позиция
„Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системите на
Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт”.
Нашето мнение в документа се ограничава единствено до заключенията, изложени в доклада, и
се основава на пълнотата и точността на изложените по-долу факти, предположения и
представи. Ако един или повече от гореспоменатите факти, предположения или представи не
са изцяло пълни и точни, е наложително да бъдем незабавно информирани, тъй като
неточността или непълнотата може да окаже съществен ефект върху нашите заключения. Ние
няма да актуализираме мнението си във връзка с последващи промени или изменения на
закони и други нормативни актове или на съдебните и административните им тълкувания.
Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Изпълнителя – ДЗЗД „КПМГ
България, Ню Ай и София Консултинг” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този доклад отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерския съвет на
Република България.
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Използвани съкращения
НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НОИ

Национален осигурителен институт

РЗОК

Районна здравноосигурителна каса

ЦУ

Централно управление

СЗОК

Софийска здравноосигурителна каса

ЗОБ

Здравноосигурителен бюджет

ЗОЛ

Здравноосигурено лице

СУР

Съвет за управление на риска

ЗЗО

Закона за здравното осигуряване

ОПЛ

Общопрактикуващ лекар

СИМП

Специализирана извънболнична медицинска помощ

МДД

Медико-диагностична дейност

БМП

Болнична медицинска помощ

ИБМП

Извънболнична медицинска помощ

ДП

Дентална помощ

НАП

Национална агенция по приходите

SMART

Изискванията
за
конкретност,
измеримост,
постижимост, съгласуваност и определеност във
времето на целите
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1

Въведение

Настоящият доклад е изготвен от ДЗЗД „КПМГ България, Ню Ай и София Консултинг”
(“Консултантът”) в рамките на под-дейност 3.1. „Анализ на ефективността” и под-дейност 3.2
„Анализ на ефикасността от дейността на НЗОК и НОИ” на Дейност 3 на Обособена позиция 2
на проект BG051PO002/10/1.1-02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”,
реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната
цел на проекта, зададена от администрацията на Министерския съвет, е модернизиране на
държавното управление чрез преструктуриране на административни структури и звена и
подобряване на работните процеси. Докладът изпълнява и Специфична цел 3 на проекта –
подобряване на управлението, изпълнението и резултатите в дейността на Националната
здравноосигурителна каса. Този документ интегрира докладите по под-дейност 3.1 и 3.2, тъй
като анализите са логически обвързани.
Крайната цел на анализа е да бъдат изведени основните констатации и изводи за силните и
слабите страни на областите на политика, за целите на НЗОК и вътрешните звена и за
ефективност и ефикасност на дейността.

1.1

Цели на анализа

Целите на настоящият анализ на ефективността и ефикасността включват:

■
■
■
■

анализ на процеса на планиране и отчитане;
идентифициране и анализ на мисията и визията на институцията;
оценка и анализ на целите и задачите на НЗОК и на отделните звена на НЗОК;
анализ на изпълнението разпределението на целите и задачите между отделните звена в
системата на НЗОК;

■ анализ на подхода за управление на риска;
■ преглед и анализ на основните стратегически документи в сферата на здравното
осигуряване;

■ изследване на съотношението между постигнатите резултати и вложените ресурси както за
Централно управление (ЦУ) на НЗОК, така и за 28-те РЗОК;

■ идентифициране на възможности за по-добро обвързване на поставените цели с бюджетите
на НЗОК;

■ идентифициране на конкретни възможности за използване на по-малко ресурси за
постигане на резултатите.

1.2

Източници на информация

При изпълнение на настоящата дейност, Консултантът използва документи:

■
■
■
■

Закон за здравното осигуряване;
Национален рамков договор за медицинските дейности;
Национален рамков договор за денталните дейности;
Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса от
2012 г.;

■ Годишни планове и цели на НЗОК и РЗОК София;
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■ Стратегически план за развитието на Софийската здравноосигурителна каса за периода
2011 г. – 2013 г.;

■ Годишни отчети за дейността на НЗОК и 28 РЗОК;
■ Заповеди за стартиране процесите на целеполагане и годишно отчитане на дейността;
■ Документи, свързани с процедурата по управление на риска.

1.3

Методология

В съответствие с Техническото задание по проекта Консултантът прилага утвърдената Единна
методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
Конкретно, използваните от Консултанта методи включват:

■ Аналитичен преглед на нормативни документи (Закон за здравното осигуряване;
Национален рамков договор за медицинските дейности и др.), годишни планове и отчети за
дейността на НЗОК и РЗОК, финансови отчети, вътрешноорганизационни документи за
НЗОК и РЗОК и др.;

■ Въпросник до ръководители и служители до ЦУ на НЗОК и РЗОК – използван софтуер за
автоматизирано попълване и обработване на данните, попълнен от 174 бр. служители на
ръководна длъжност, съгласно Закона за администрацията и 338 бр. служители на
експертна длъжност. Чрез попълнените въпросници се събра оперативна информация за
изпълнение на функциите от страна на целевите групи (структури/ звена), която допълва
информацията, изведена от нормативната уредба и другите изследвани документи;

■ Проведени интервюта и фокус групи със служители на НЗОК и с национално представена
организация за защита правата на пациентите;

■ Експертна оценка – Консултантът използва експертна оценка при анализа и
формулирането на констатациите и препоръките.
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2

Анализ на ефективността

2.1

Описание и анализ на процеса на планиране и отчитане

Въз основа на анализираните документи и проведените интервюта с директорите на
дирекциите от специализираната и общата администрация в ЦУ на НЗОК и в Столична
здравноосигурителна каса, са обобщени основните етапи в процеса на планиране и отчитане на
дейността на НЗОК.
Планиране
Понастоящем в НЗОК не е наличен актуален стратегически план с дефинирани стратегически
цели. Последният Стратегически план е приет за периода 2007 г. – 2009 г. Настоящият анализ е
фокусиран върху целеполагането и отчитането на дейността през 2011 г.
НЗОК не разполага с налична писмена процедура, регламентираща процеса на годишно
планиране на дейността. Този процес се урежда с ежегодна заповед на Управителя на НЗОК до
РЗОК и до дирекциите в ЦУ на НЗОК, която се издава в началото на годината. В нея се
определят сроковете и формата, в който трябва да се предостави информацията от всички
дирекции и РЗОК.
Заповедта на Управителя на НЗОК за 2011 г. определя срок от един месец за подготовка на
годишни планове от всички РЗОК и структурни звена в ЦУ на НЗОК. Изготвените материали
се изпращат в електронен формат до дирекция „Бюджет и финансово-счетоводна дейност”,
където се обобщава цялата налична информация и се представя за утвърждаване на
Управителя на НЗОК. Контролът по изпълнението на тази дейност се упражнява от главния
секретар на НЗОК. По време на проведените интервюта беше посочено, че обобщението на
годишния план се извършва от финансовия контрольор, което не съответства на заложеното в
заповедта на Управителя на НЗОК.
Форматът, който се задава, за изготвяне на годишните планове включва следните точки, като
към всяка от тях има кратко пояснение, каква информация би трябвало да се включи:

■
■
■
■
■
■

Мисия;
Визия;
Цели;
Проблеми и приоритетност на тяхното решаване;
Планиране на дейностите, процесите и етапите на изпълнение;
Изпълнение и мониторинг.

Този формат предлага съдържание, но не задава конкретни изисквания за обема, както и
дефинирани индикатори със стойности. В настоящия формат на плана няма изискване за
определяне на конкретни звена и крайни срокове за постигане на заложените цели.
Необходимо е да се заложи максимален обем на доклада на НЗОК, тъй като последните
годишни планове варират между 20 и 150 страници.
Би следвало мисията да бъде дефинирана еднократно за цялата НЗОК, а не да се изисква
индивидуално формулирана мисия от всяка прилежаща структура. Указанието за дефиниране
на годишни цели е некоректно, тъй като изисква една, най-много две цели. Заложено е
изискване за целите да бъдат измерими, реалистични и ориентирани във времето и към
конкретен резултат, но изискването за максимум две цели не позволява те да бъдат максимално
конкретни. Необходимо е ежегодно да се разработват достатъчно конкретни цели вместо една
обща цел, за да бъдат засегнати всички процеси в структурата и планираните дейности за всеки
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процес. В допълнение, тъй като във формата, разпространен със заповедта на Управителя на
НЗОК, не се дефинират общи за НЗОК цели и унифицирани за НЗОК индикатори за измерване
на изпълнението, би било целесъобразно такива да бъдат заложени на централно ниво, като
това ще улесни последващата отчетна дейност. РЗОК ще могат да определят съответни целеви
стойности на тези индикатори.
НЗОК
Ежегодно в НЗОК се разработват годишни планове за дейността, обобщаващи плановете на
отделните дирекции в ЦУ на НЗОК и РЗОК. В тях се залагат приоритетните цели и задачи за
съответната година, които не са общи за ЦУ на НЗОК и за РЗОК. Към всяка заложена годишна
цел или дейност се определя срок за изпълнение.
ЦУ
От прегледа на наличните документи и от проведените интервюта по време на анализа, стана
ясно, че в ЦУ на НЗОК не се подготвят отделни годишни планове за дейността на ЦУ, а те са
част от общия план за дейността на НЗОК. Би следвало да се разработват отделни годишни
планове в рамките на ЦУ на НЗОК, които впоследствие да се вземат предвид при изготвянето
на годишния план на НЗОК.
Столична здравноосигурителна каса (СЗОК)
Целеполагането в СЗОК също стартира с цитираната по-горе заповед. В СЗОК планирането се
осъществява на ниво „дирекция” и се обобщава на ниво РЗОК. Планът от 2011 г. не отговаря
напълно на зададения от НЗОК формат – не е дефинирана визия, но пък е добавена
допълнителна точка, описваща ресурсно и информационното осигуряване на изпълнението на
заложените дейности. В общия план за СЗОК са обединени плановете, получени от отделните
дирекции.
За 2011 г. годишният план на СЗОК е организиран като изброяване на дейности, които е
необходимо да бъдат изпълнени, като те са представени общо, без да са структурирани по
основни процеси. Не е осъществена връзката между планираните за изпълнение дейности и
поставените цели.
Препоръчително е годишните планове за дейността на НЗОК да се структурират на база на
основните процеси, а не по дирекции, както е било осъществявано до 2011 г. За целта е
необходимо да се извършва обобщителен анализ на данните, предоставяни от дирекциите в ЦУ
на НЗОК и от всички РЗОК, и тази информация да бъде структурирана по процеси в годишния
план.
Различните РЗОК формулират различни цели в своите планове. Считаме, че при стартиране на
процедурата, следва ясно да се дефинират целите на НЗОК, които да са приложими за ЦУ на
НЗОК и за всички РЗОК.
В хода на анализа на ефективността въз основа на изследване на наличните документи и
проведените интервюта със служители на НЗОК се установиха няколко основни процеса в
рамките на институцията, както е описано по-долу:

■
■
■
■
■

Процес 1 – Договаряне;
Процес 2 – Отчитане;
Процес 3 – Управление на ЗОБ;
Процес 4 – Контрол;
Процес 5 – Обслужване на ЗОЛ.
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Настоящата структура на годишния план на НЗОК би могла да се трансформира по следния начин:
Обслужване на
ЗОЛ

Други

Аптеки

БМП

МДД

ДП

СИМП

ПИМП

Други

Аптеки

БМП

МДД

ДП

СИМП

ПИМП

Други

Аптеки

БМП

МДД

ДП

СИМП

ПИМП

Аптеки

БМП

МДД

ДП

СИМП

ПИМП

Област

Дирекция
РЗОК
ЦУ
НЗОК

на
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…

Контрол

Област 2

Управление на ЗОБ

Отчитане

Договаряне

Област 1

Процес

Отчитане
Годишното отчитане на дейностите също се осъществява чрез издаване на заповед от
Управителя на НЗОК до всички РЗОК и дирекциите в ЦУ на НЗОК. Тя определя сроковете за
изготвянето на отделните части от Годишния отчет за дейността на НЗОК, както и формата, в
който трябва да бъде предоставена информацията от РЗОК и дирекциите в ЦУ на НЗОК.
Заповедта определя различни срокове и отговорни служители за изготвяне на всяка от
началните общи части от отчета. Не се определят крайни срокове за РЗОК, а единствено се
задава формат, в който да бъде подготвен отчетът. Контролът по изпълнението на тази дейност
се упражнява от подуправителя на НЗОК. Заложеният в заповедта на Управителя на НЗОК
формат предлага съдържание, но не съдържа конкретни изисквания за обема на документите,
както и дефинирани индикатори с планирани стойности. В резултат на това, отчетите през 2010
г. и 2011 г. варират между 160 и 200 страници. Необходимо е да се разработи детайлен
унифициран формат на годишните планове и отчети, които задават конкретни изисквания за
структурата и обема на документите.
Форматът, който се задава, за изготвяне на годишните отчети, включва следните точки:

■ Увод – цели и приоритети;
■ Организация и управление – организационна структура на РЗОК/структурно звено в ЦУ на
НЗОК;

■ Дейност;
– Изпълнение на функционалните задачи на структурното звено за периода;
– Анализи;
■ Анализ на обхванатите ЗЗОЛ за периода;
■ Анализ на изпълнението на НРД за периода;
■ Анализ на лекарствопотреблението за периода;
■ Анализ на контролната дейност, осъществена върху дейността на договорните
партньори на НЗОК, съгласно НРД;
■ Анализ на дейността на структурното звено в зависимост от неговата специфика;
– Анализ и предложения за подобряване на дейността на НЗОК;

■ Заключение.
ЦУ
Отчитането в рамките на НЗОК се осъществява като се обобщава годишното представяне на
всички дирекции от ЦУ на НЗОК. Самият отчет на НЗОК се представя по дирекции, въпреки
че форматът изисква такова представяне по дейности. Затова към част „Дейност” от документа
се изисква описание на изпълнените дейности („функционални задачи”) за съответното звено.
В отчетите на НЗОК, към отделните секции за всяка от дирекциите на ЦУ на НЗОК се
интегрира и информация за дейностите на РЗОК.
СЗОК
Годишното отчитане в СЗОК също стартира с цитираната по-горе заповед. При процеса на
отчитане, структурата на годишния отчет на СЗОК е по-удачна от тази на НЗОК, тъй като
отчитането се осъществява на базата на основните функции в СЗОК, а не на дирекциите.
В рамките на извършвания анализ на функциите в НЗОК бяха разгледани годишните отчети за
дейността на 28-те РЗОК за 2011 г. От прегледа беше установено, че годишното отчитане няма
ясна единна и унифицирана структура:
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■ Прави впечатление, че в някои от отчетите описанието на изпълнените дейности е
направено по функции, в други то е разписано по дирекции или отдели;

■ Само част от прегледаните годишни отчети включват табличен вид на представяне на
информацията. На места се забелязва разминаване в данните в таблиците и в текста, който
я съпровожда;

■ Нивото на детайлност при отчетите е различно – в някои доклади проведените проверки са
разписани в детайли, като включват вида извършени проверки и резултатите от тях, докато
в други контролът е описан единствено като се споменава броят направени проверки;

■ В отчетите не се залагат идентични индикатори и стойности за всички РЗОК, чрез които да
се измерва изпълнението на заложените цели.
Необходимо е да се възприеме единна структура на годишните отчети за всички РЗОК и за ЦУ
на НЗОК, която да се дефинира в единна процедура. Следва да се разпише такава процедура,
която да служи като указание при ежегодно стартиране процесите на целеполагане и отчитане.
В допълнение, описаните от всяко едно структурно звено или РЗОК като планирани или
отчетени дейности, следва да бъдат съотнесени и структурирани към съответния процес в
рамките на НЗОК.

2.2

Описание и анализ на мисията и визията

Мисията на НЗОК не е определена ясно в обособен стратегически документ. Тя е формулирана
в плана за дейността на НЗОК за 2011 г. и гласи:
„Мисията на НЗОК за 2011 г. е максимално качествено и достатъчно по обхват, с минимален
разход на финансови и човешки ресурси да обслужва обществения интерес от задължително
здравно осигуряване, с което активно да допринесе за:

■ реформиране на системата на здравеопазване изпълнявайки стриктно законите,
международните си задължения и договорите, спазвайки бюджетната рамка;

■ опазване и укрепване на здравето на гражданите;
■ повишаване на социалната и икономическа ефективност на здравните разходи;
■ усъвършенстване на механизмите за заплащане на: оказваната медицинска и дентална
помощ, на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за
специални медицински цели;

■ осигуряване на своевременно и качествено информационно обслужване на всички нива на
комуникация;

■ провеждане на конструктивни и резултатни диалози, запазване на договорното начало е
пациентските и съсловни организации, с професионалните сдружения и неправителствени
организации, както и с договорните си партньори в полза на обществото;

■ системното и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на
качеството на медицинските услуги, с което се осигурява равенство в достъпа,
ефективността и сигурността на договорените медицински услуги и повишаване на
удовлетвореността на пациентите.”
Мисията на НЗОК не е дефинирана през 2009 г. и 2010 г. в рамките на плановете за дейността
или годишните отчети на НЗОК. В този смисъл не може да се оцени дали тя е претърпявала
ежегодни промени.
За разлика от ЦУ на НЗОК, СЗОК има ясно формулирана мисия в Стратегически план за
дейността на Столична здравноосигурителна каса за периода 2011 г. – 2013 г. Тя е дефинирана
по следния начин – „Грижа за задължително здравноосигурените лица”.
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От друга страна, мисията е дефинирана и в годишните планове за дейността на СЗОК за 2010 г.
и 2011 г., но се различава значително от тази в стратегията:
„Провеждане политиката на НЗОК за осигуряване на оптимален достъп и качествено лечение
на ЗЗОЛ на територията на гр. София, чрез предоставяне на определен по вид, обхват и обем,
пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител; подобряване на цялостната
дейност на СЗОК чрез усъвършенстване на организацията на договаряне и контрол на
качеството на медицинската и дентална помощ и аптеките, повишаване ефективността и
ефикасността на усвояване на бюджетните кредити като второстепенен разпоредител.”
И двете формулировки на мисията на СЗОК показват по сходен начин причината, за която е
създадена районната каса и представят ползите от дейността й за обществото и държавата.
Въпреки това, мисията, така както е дефинирана в годишните планове представя по-голяма
специфика, но тя следва да бъде дефинирана не в годишен план, а еднократно в съответния
стратегически документ.
В допълнение, наличието на две мисии в рамките на СЗОК би било пречка за възприемането на
единна мисия от служителите и за ангажирането им с нейното изпълнение. Удачно е
синхронизиране на двете мисии, което ще спомогне процеса на стратегическо планиране.
Мисията представлява кратко изложение, представящо смисъла от съществуването на дадена
организация. Мисията служи за обединяване на група от хора, които се стремят към
изпълнение на дейността на организацията, като намират своето място, роля и значимост на
функциите, които осъществяват. Информацията, идваща от мисията, систематизира с какво се
занимава организацията и какво я отличава от други организации.
Наличието на различни мисии в ЦУ и СЗОК означава, че двете структури се възприемат като
отделни институции. Тъй като и ЦУ, и СЗОК са част от НЗОК, би следвало да се дефинира
една обща мисия за НЗОК, обобщаваща ролята на цялата НЗОК, която да бъде приложима за
ЦУ на НЗОК и всички РЗОК.
Предвид факта, че плановете за дейността на НЗОК са документи, които се разработват всяка
година, не е подходящо мисията на административната структура да се дефинира ежегодно по
различен начин в тях. На Интернет страницата на НЗОК също няма дефинирана мисия. Това,
което е изложено на страницата, описваща общо НЗОК, са основните цели на структурата.
Мисията би следвало да бъде дефинирана еднократно в основен стратегически документ и да
не се променя/модифицира ежегодно, освен ако има съществени промени в основни
нормативни актове. В допълнение, тя би трябвало да бъде отразена и в стратегическия план за
развитие на НЗОК. Такъв стратегически план е редно да бъде разработван като цяло за НЗОК, а
не да се разписват отделни планове за всички РЗОК.
Според въпросниците, попълнени от ръководители в структурата на НЗОК, около 70 % от
анкетираните смятат, че мисията е дефинирана в Устройствения правилник. Близо 50 % от
отговорилите са посочили, че мисията е дефинирана в стратегически документ, а 30 % смятат,
че тя е дефинирана в Закона за здравно осигуряване (сумата от резултатите е повече от 100 %,
тъй като участниците в анкетата са дали повече от един отговор). На база на резултатите от
въпросника може да се направи извод, че документ, в който да е дефинирана мисията на НЗОК,
не е достатъчно добре известен на ръководителите в НЗОК.
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Визията на НЗОК е формулирана също в Годишния план за дейността на НЗОК за 2011 г. и е
следната:
„НЗОК в позицията си на национален здравноосигурителен фонд през 2011 г. ще осъществява
дейността си по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни
вноски за заплащане на основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета й.
спазвайки следните основни принципи на: публичност в дейността на НЗОК и публичен
контрол върху извършваните от нея разходи; … самоуправление на НЗОК.
Като втора част в дефинираната в Годишния план за дейността на НЗОК за 2011 г. мисия са
разписани основните функции на НЗОК.
Визията също не е дефинирана през 2009 г. и 2010 г. в рамките на плановете за дейността или
годишните отчети на НЗОК. Така формулираната визия, представляваща описание на
основните функции на НЗОК, не задава перспектива за бъдещото развитие на
административната структура.
Визията на СЗОК е формулирана подробно в Стратегическия план за дейността на Столична
здравноосигурителна каса за периода 2011 г. – 2013 г. Тя представлява описание на ясни и
конкретни мерки и действия, които ще допринесат за реализация на основните стратегическите
цели на СЗОК. По този начин, обаче, визията има по-скоро характер на обобщение на
краткосрочни цели и има елемент на описание на функции.
Визията, също както мисията, не би следвало да бъде модифицирана ежегодно, а трябва да
бъде дефинирана еднократно в Стратегическия план на НЗОК за съответния стратегически
период. Визията трябва да описва организацията такава, каквато тя е желана да бъде след
няколко години. В допълнение, тя следва да е реалистична картина на бъдещето на съответната
структура.
Липсата на ясно формулирани мисия и визия е предпоставка за трудности при
осъществяването на дейностите по планиране и отчитане, особено при формулирането на
дългосрочни и краткосрочни цели. В НЗОК е необходимо осигуряване на по-добро разбиране
за стратегическото планиране. Наличието на стратегически план на СЗОК и начина на
формулиране на мисията и визията в него показват разбиране в СЗОК за стратегическото
планиране. Следва да се въведе обучение за осъществяване процеса по стратегическо
планиране, което да се включи в годишни планове за обучение на служителите и мениджмънта
на НЗОК.

2.3

Описание и анализ на целите

2.3.1

Стратегически цели на НЗОК

2.3.1.1

Централно управление

Дейността на НЗОК като институция отговорна за управление и разходване на средствата от
задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, е обвързана с
постигането на целите, заложени за задължителното здравно осигуряване, като цяло. Такива
цели са заложени в Закона за здравното осигуряване и в ежегодните Национални рамкови
договори.
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Освен цели, общи за задължителното здравно осигуряване, които са дефинирани в съответните
нормативни актове, НЗОК следва да има и дефинирани цели в Стратегически план за своята
дейност. Както беше потвърдено на проведените интервюта, в настоящия момент НЗОК няма
дефинирани стратегически цели. Последният Стратегически план на НЗОК е приет за периода
2007 г. – 2009 г. В него са обособени следните стратегически цели:

■ „Провеждане политиката на НЗОК за гарантиране на свободен достъп на ЗЗОЛ до
медицинска, дентална помощ и аптеки чрез определен по вид, обхват и обем, пакет от
здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител;

■ Подобряване на цялостната дейност на НЗОК, чрез усъвършенстване па организацията на
договаряне и контрол на качеството на медицинската и денталната помощ, и аптеките;

■ Повишаване на ефективността и ефикасността на усвояване на бюджетните кредити като
първостепенен разпоредител;

■ Въвеждане в експлоатация на интегрирани информационни системи за оперативно
управление на НЗОК;

■ Осигуряване и поддържане на адекватни професионални знания и умения на персонала
чрез перманентно повишаване на квалификацията му;

■ Опазване и развитие на материално-техническата база на НЗОК;
■ Развитие и усъвършенстване на системите за ФУК чрез: предоставяне на обективна оценка
за тяхната адекватност и ефективност; идентифициране и оценяване на рисковете.”
За периода след този стратегически план (последните три години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в
НЗОК се разработват годишни планове за дейността, в които се залагат целите на касата само
за съответната година.
Липсата на единен и цялостен документ, описващ стратегическите цели на НЗОК, води до
неразбиране у служителите по отношение на целите, изпълнявани както от НЗОК като цяло,
така и от отделните дирекции. Това се подкрепя и от анализа на въпросниците, от където се
вижда, че 60 % от служителите са запознати основно с целите, които са свързани с дейността
на тяхното звено, а само 28 % познават добре целите на НЗОК. Близо 50 % от ръководителите в
НЗОК посочват, че са запознати основно с целите, свързани с тяхното звено, а 48 % познават
отлично годишните цели на НЗОК.
Фигура 1 Познаване на годишните цели на НЗОК
Познавате ли годишните цели на НЗОК?
(служители)
не ми е
известно да
има годишни
цели
друго
5%
1%

Познавате ли годишните цели на НЗОК?
(ръководители)
друго
1%

не ги познавам
6%

не ми е
известно да има
годишни цели
2% не ги познавам
0.6 %

да, отлично
28%

да, отлично
48%

да, но основно
тези, които са
свързани с
дейността на
моето звено
49%

да, но основно
тези, които са
свързани с
дейността на
моето звено
60%
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2.3.1.2

СЗОК

Освен с годишен план за дейността, СЗОК разполага и със стратегически план за периода 2011
г. – 2013 г. Заложените в него стратегически цели са както следва:

■ „Подобряване на здравния статус на жителите на областта и намаляване на
разпространението на заболяванията в района на РЗОК София;

■ Справедливост при решаване на въпросите за финансиране на дейностите в системата на
задължителното здравно осигуряване;

■ Съответствие на системата на задължителното здравно осигуряване с очакванията на
ЗЗОЛ.”
Така заложени, стратегическите цели на СЗОК отразяват стремежа на структурата, да се
фокусира върху удовлетвореността на здравноосигурените лица. При прегледа на
стратегическите цели на СЗОК прави впечатление, че тези цели не са подкрепени с показатели
и целеви стойности за измерване на тяхното постигане.

2.3.2

Годишни/оперативни цели на НЗОК за 2011 г.

Целеполагането в рамките на НЗОК се извършва на годишна база в началото на съответната
година. Годишните планове за дейността се изготвят като се прави обобщение на получени
планове от:

■ Дирекциите към ЦУ на НЗОК;
■ Всички районни каси (РЗОК).
По-голямата част от ръководителите в НЗОК (97 %), които са попълнили изпратения им
въпросник, посочват, че в НЗОК или съответната РЗОК, се дефинират годишни цели.
Различните РЗОК формулират различни цели в своите планове. Считаме, че при стартиране на
процедурата, следва ясно да се дефинират целите на НЗОК, които да са приложими за ЦУ на
НЗОК и за всички РЗОК.
2.3.2.1

Централно управление

Всяка от дирекциите в общата и специализираната администрация на ЦУ на НЗОК изготвя
собствен план за дейността, дефинирайки целите и съответните рискове за тяхното постигане.
Всички РЗОК обобщават аналогични годишни планове за дейността от дирекциите в
съответната структура, като представят обобщение до ЦУ на НЗОК.
Годишният план за дейността на ЦУ на НЗОК за 2011 г. дефинира следната обща цел за цялата
структура:
„Спазвайки принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност
Националната здравноосигурителна каса ще цели максимално задоволяване на потребностите
на обществото от основния пакет здравни дейности, реализирайки Закона за бюджет на НЗОК
за 2011 г. възможно най-ефективно, ефикасно и икономично, с необходимата предвидимост,
обективност и безпристрастност в дейността си.”
Така дефинирана годишната цел има характер на мисия, тъй като се представя идеята, поради
която е създадена НЗОК, а не целите, които следва да бъдат постигнати за годината. Поради
това се прави заключението, че в годишните планове на ЦУ на НЗОК не се залагат конкретни
годишни цели, които да отговарят на изискванията за конкретност, измеримост, постижимост,
съгласуваност и определеност във времето.
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Оценката на изпълнението на дефинираната цел е допълнително затруднено от липсата на
индикатори за измерване изпълнението на целите и от липсата на заложени планирани
стойности, спрямо които да бъде извършено измерване в края на периода.
Идентифицираната липса на индикатори противоречи на информацията, получена от
въпросниците. 84 % от ръководителите в НЗОК, попълнили анкетата, посочват, че в
ръководените от тях звена са налични измерими показатели за отчитане изпълнението на
заложените цели. 88 % от служителите, попълнили въпросник, споделят, че съществуват
измерими показатели за резултатите от тяхната работа.
Фигура 2 Наличие на показатели за измерване изпълнението на заложените цели
Има ли измерими показатели за отчитане
изпълнението на целите на ръководеното от Вас
звено?
да, за всички
цели
21%

звеното няма
годишни цели
3%
не
13%

Съществуват ли измерими показатели за
резултатите от Вашата работа?
да, за всички
направления
на работата
18%

да, за малка
чест от
направленията
на работата
25%

да, за малка
част от целите
21%
да, за поголямата част
от
направленията
на работата
45%

да, за
преобладаваща
та част от
целите
42%

2.3.2.2

не
12%

СЗОК

Годишните планове на СЗОК съдържат детайлен списък на необходимите дейности за
постигане на заложените цели. За всяка дейност е посочено отговорно звено и срок за
изпълнение.
Годишните цели на СЗОК за 2011 г. са дефинирани в по-голяма детайлност, но отново не са
достатъчно конкретни. В таблицата по-долу е направена съпоставка между годишните цели на
СЗОК за 2011 г. с действията, посочени, че ще бъдат предприети за постигане на общите
стратегически цели на СЗОК в Стратегическия план за периода 2011 г. – 2013 г.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

17

Таблица 1 Дейности, гарантиращи постигането на стратегическите цели на СЗОК и Годишни
цели на СЗОК за 2011 г.
Дейности, гарантиращи постигането на стратегическите
цели на СЗОК за периода 2011 - 2013

Годишни цели на СЗОК за 2011 г.

Създаването на подходяща организационна структура с цел
ефективно изпълнение на задълженията

Създаване на подходяща организационна структура с цел
ефективно изпълнение на задълженията

Ефективното управление на персонала и поддържането нивото
на компетентността му

Ефективно управление на персонала и поддържането нивото на
компетентността му

Идентифициране, оценка и управлението на рисковете,
застрашаващи постигането на целите на СЗОК

Идентифициране, оценка и управлението на рисковете,
застрашаващи постигането на целите на СЗОК

Спазването на принципите за добро финансово управление и
прозрачност на публичните средства, както и законосъобразното
им управление и разходване

Спазване на принципите за добро финансово управление и
прозрачност на публичните средства, както и законосъобразното
им управление и разходване

Повишаване ефективността при планирането, управлението и
отчитането на бюджетните кредити с оглед постигане на целите

Повишаване ефективността при планирането, управлението и
отчитането на бюджетните кредити с оглед постигане на целите

Съхранението и опазването на активите и информацията от
кражби и злоупотреба

Съхранението и опазването на активите и информацията от
кражби и злоупотреба

Разделянето на отговорностите по вземане на решение,
осъществяване на контрол и изпълнение

Разделянето на отговорностите по вземане на решение,
осъществяване на котрол и изпълнение

Осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно
осчетоводяване на всички операции

Осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно
осчетоводяване на всички операции

Документирането на всички операции и действия и
осигуряването на проследимост на процесите в СЗОК

Документирането на всички операции и действия и
осигуряването на проследимост на процесите в СЗОК

Въвеждането на антикорупционни процедури

Въвеждането на антикорупционни прецедури

Наблюдението и актуализирането на системите за финансово
управление и контрол и предприемането на мерки за
подобряването им, в изпълнение на препоръки от вътрешния
одит и други проверки

Наблюдението и актуализирането на системите за финансово
управление и контрол и предприемането на мерки за
подобряването им, в изпълнение на препоръки от вътрешния
одит и други проверки

Отчетност и докладване за състоянието на системите за
финансово управление и контрол

Отчетност и докладване за състоянието на системите за
финансово управление и контрол

Спазване изискванията на утвърдените вътрешни правила за
финансово управление и контрол

Спазване изискванията на утвърдените вътрешни правила за
финансово управление и контрол

Обработка и поддържане на архива на СЗОК, съобразно
изискванията на нормативните документи, регламдентиращи
тази дейност

Осигуряване изграждането и развитието на информационната
система на СЗОК

Експлоатация на интегрираната информационна система (ИИС БУЛ) на НЗОК
Управление и поддържане бази данни в СЗОК
Администриране на системата "Архимед" - система за
регистрация на документи деловодството
Архивирането на информацията, съхраняване архивни копия,
осигуряване сигурността на информационната система на СЗОК
Гарантиране на осигурените лица чрез НРД

Въз основа на проведения анализ на стратегическия и годишен план на СЗОК, може да се каже,
че приоритетните цели, заложени в стратегическия план реферират пряко към приоритетните
цели, заложени в годишния план. Очевидна е връзката между годишните цели и дейностите,
предвидени за изпълнение на стратегическите цели.
Въпреки че еднаквостта на дейностите, отнасящи се до стратегическите цели на РЗОК София, с
тези за годината, показва цялостност във визията за развитие, това не улеснява обособяването
на отделните мерки за тяхното постигане.
При залагане на стратегическа цел за определен период от време, очакването е всеки подпериод да предполага изпълнението на съответна под-цел, в случая годишна цел, т.е.
множество годишни цели да спомагат за изпълнението на конкретна стратегическа цел на
структурата. Затова при разработването на годишните цели е необходимо да се вземат предвид
заложените стратегически цели, чието изпълнение би следвало да е планирано за съответен
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стратегически период. Така постигането на годишните цели спомага постепенното
изпълнението на общите стратегически заложени дейности на по-високо ниво.
Целите на ЦУ, както и голяма част от целите на РЗОК София, не са конкретни, а са
формулирани общо, което затруднява последващата оценка за изпълнението им. Това, също
така би могло да затрудни и служителите от гледна точка на разбирането им за очакваните
резултати от тяхната работа.
За да се постигне яснота при залагане на годишните цели, е необходимо да се търси по-голямо
ниво на конкретност и следва да се залагат очаквани стойности за измерване степента на
тяхното изпълнение в края на съответния период.
Целите в годишните планове на РЗОК не съвпадат с целите на НЗОК от плановете за
съответните години. Препоръчително е целите на НЗОК да са приложими за ЦУ на НЗОК и за
всички РЗОК.

2.3.3

Цели на дирекциите в НЗОК

Каскадното обвързване на годишните цели на НЗОК (ЦУ или РЗОК), с годишни цели на
самите дирекции се осъществява частично чрез Годишните планове за дейността. Годишният
план и съответстващият отчет не дефинират конкретната отговорност и разпределението на
изпълнението на целите по отделните дирекции.
Целите следва да бъдат определени, така че постигането им на по-ниските нива да гарантира
постигането на целите на по-високите нива. Налице е необходимост от обвързаност между
стратегическите цели и годишните цели на НЗОК с тези на отделните звена на различните нива
– дирекции, отдели, сектори, както и с цели на самите служители. В тази част от анализа се
изследва тази специфична „каскада” от цели.
2.3.3.1

Централно управление

В ЦУ на НЗОК част от процеса по целеполагане, включва преглед на планове от всички
дирекции, които в последствие се обединяват в един общ план на НЗОК. Би следвало ЦУ на
НЗОК да разработва отделни годишни планове, които впоследствие да се вземат предвид при
изготвянето на годишния план на НЗОК.
В плана за 2011 г. към общата цел са дефинирани определени дейности, които следва да бъдат
изпълнени за постигането й. За всяка дейност е посочен срок за изпълнение, както и дали
изпълнението е еднократно или продължително. За планираните дейности не се определя
конкретно звено, носещо отговорност за неговото изпълнение.
Тази конкретна отговорност и разпределение би следвало да се идентифицира от допълнително
представените и анализирани документи, които се събират от ЦУ (съответно от СЗОК) от
всички дирекции с цел да бъдат обобщени в годишния план. Липсата на ясно дефинирана
обвързаност между целите на всички звена от различните нива не може да гарантира
достатъчно ефективното планиране и изпълнение на целите на ниво НЗОК.
2.3.3.2

РЗОК София

В рамките на РЗОК София, аналогично на ЦУ на НЗОК, ежегодно се изготвят планове по
дирекции. Тези планове не се добавят в един общ документ, а се обобщават за цялата РЗОК
София. За разлика от практиката в ЦУ на НЗОК, в годишните планове на СЗОК, за всички
предстоящи за годината дейности и процеси, за постигане на целите, са определени срокове за
изпълнение (конкретен или текущ през цялата година) и отговорни звена.
В годишните отчети липсват данни за изпълнение на показатели, свързани с постигането на
конкретни цели. Така установената липса на показатели, пряко обвързани с всяка една цел,
както в плановете, така и в отчетите на звената, ограничава възможностите да се разгледа
всеобхватно текущото изпълнение на целите.
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Въпреки липсата, в плановете за дейността на СЗОК и ЦУ на НЗОК, на дефинирани
индикатори за измерване на поставените цели, в отчетите и на двете институции се включват
справки с отчитане на различни показатели. Отчитаните показатели от СЗОК не дават ясна
матрица за измерване изпълнението на заложените цели. В допълнение, тези показатели се
различават в отчетите за различните години.

2.4

Анализ на степента на обезпечеността и обвързаността на
мисията, визията и целите на НЗОК с функциите на
дирекциите

За постигане на консистентност и обща визия за развитие на НЗОК е необходимо да има
синхрон между политиките, целите, планираните дейности, структурата и функциите на
дирекциите в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
Във връзка с анализа на степента на обезпечеността и обвързаността на мисията, визията и
целите на НЗОК с функциите на дирекциите в ЦУ на НЗОК, се констатира, че годишният план
не изяснява конкретната отговорност на дирекциите за изпълнение на специфичните цели,
което значително ограничава анализа на ефективността на ниво дирекции. От друга страна, в
годишния план, разработен в рамките на СЗОК, са посочени ръководители на структурни звена
в СЗОК, за основните дейности, планирани за постигане на годишните цели.

2.4.1

Съответствие между мисията и визията с годишните цели на НЗОК

Както бе установено в т. 1.3. „Описание и анализ на мисията и визията”, мисията и визията на
НЗОК се дефинират ежегодно в Годишния план за дейността на НЗОК, като се модифицират
всяка година. Тъй като формулировката на визията е детайлизирана до степен, описваща
конкретните действия, които следва да бъдат предприети в НЗОК, докато годишните цели са
сведени до една, която е зададена прекалено общо, може да се направи заключение, че в НЗОК
съществува неразбиране по отношение значението на „визия” и „цел” и поради това няма как
да бъде намерено съответствие между мисията и визията с годишните цели на НЗОК.
Подобно на ЦУ на НЗОК, в СЗОК визията е дефинирана като описание на основните функции
на СЗОК и не представя перспектива за бъдещето. От изследването на документите на СЗОК
може да се направи извод, че мисията и визията, описани в „Стратегическия план за дейността
на РЗОК София за периода 2011 г. – 2013 г.” са обезпечени от стратегическите цели на
структурата в същия документ. От друга страна, годишните цели за 2011 г. също
кореспондират с визията и мисията на РЗОК София. Годишните цели на СЗОК за 2011 г. са
заложени по-детайлно и покриват функциите, установени в СЗОК.
За бъде постигната ефективност в работата на НЗОК, е нужно да има съответствие между
мисията, визията и целите, заложени в рамките на НЗОК. Изпълнението на заложените мисия и
визия следва да бъде обезпечено от годишните цели на НЗОК и всички РЗОК. В бъдеще следва
да се дефинират обща мисия и визия за цялата структура. Конкретизирането на годишните
цели на ниво РЗОК и НЗОК тогава би било по-лесно и ще бъде в унисон с основната идея за
създаването и за бъдещето развитие на здравноосигурителната каса.

2.4.2

Съответствие между целите на НЗОК и целите на ЦУ и СЗОК за
2011 г.

Целите на НЗОК се залагат като се прави обобщение на целите на всяка от дирекциите в ЦУ
както и на целите на всички РЗОК. В рамките на ЦУ се обобщават плановете на всички
прилежащи дирекции. Същото обобщаване се извършва във всяка РЗОК, след което готовите
планове се изпращат до ЦУ на НЗОК, където се обединява цялата налична информация в общ
годишен план за дейността на НЗОК. По време на проведените интервюта беше посочено, че
обобщението на годишния план се извършва от финансовия контрольор.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20

Поради естеството на настоящия процес на планиране в НЗОК, не може да бъде направено
сравнение между целите на НЗОК и целите на ЦУ в НЗОК. В допълнение, годишната цел на
НЗОК е твърде общо формулирана и може да бъде обвързана с всяка една от целите на
дирекциите в ЦУ. За изпълнението на дейностите, заложени в плана за 2011 г., не са посочени
отговорните звена, което затруднява определянето на конкретна дирекция, като отговорна за
постигането на дадена цел. Следва да бъде посочено изрично отговорно административно
звено за всяка отделна цел или мярка.
Годишните цели на РЗОК София са заложени по-конкретно, като това позволява те да бъдат
пряко обвързани с общата цел на НЗОК, която е формулирана по-скоро като мисия на
структурата. По-голямата специфика позволява те да бъдат разглеждани и като стъпки за
постигане на цялостната цел на НЗОК за годината. За тази цел е необходимо освен срок, в
годишните планове да бъдат идентифицирани и отговорни звена за изпълнение на съответните
дейности.
За да бъдат систематизирани и ясни, конкретните цели на НЗОК за годината е необходимо
процесът по целеполагане и отчитане да включва анализ и реално агрегиране на информацията
от документите на дирекциите в ЦУ и на всяка една РЗОК, като се търси съответствие в
процесите на всяко ниво. По този начин ще се постигне обвързване на целите, което да върви
„отдолу-нагоре” към постигане на предварително зададените общи годишни цели на НЗОК.
Целите в годишните планове на РЗОК не съвпадат с целите на НЗОК от плановете за
съответните години. Препоръчително е целите на НЗОК да са приложими за ЦУ на НЗОК и за
всички РЗОК, като РЗОК да имат възможност да залагат съответни целеви стойности на
унифицираните индикатори за изпълнението им.

2.4.3

Съответствие между целите на РЗОК София и прилежащите й дирекции

Процесът на планиране и отчитане в рамките на РЗОК София, се осъществява след получаване
на съответната заповед от Управителя на НЗОК. За да се изготви общ план за дейността на
РЗОК София, всяка дирекция подготвя индивидуален план за годината. Годишният план на
РЗОК София е организиран по дейности, като за всяка дейност се посочва и отговорно
длъжностно лице или дирекция.
Тъй като практически планирането се осъществява „отдолу-нагоре” - от дирекциите към РЗОК,
с анализа на отделните годишни планове и систематизирането им в различни процеси, се
осигурява съответствие между годишните цели и формулирането на общи такива за цялата
РЗОК София.

2.4.4

Съответствие на целите на служителите в НЗОК с тези на дирекциите от ЦУ
и РЗОК София

След преглед на наличните документи, се установи, че в рамките на НЗОК не се извършва
целеполагане на ниво „служител” на годишна база. През 2009 г. пилотно и еднократно по
отношение на контролните дейности е правен опит за целеполагане и оценка на служителите,
но това не е било развито в стандартна процедура.
Поради тази причина не е възможно да се определи дали заложените за съответните
административни структури цели са обезпечени от функциите, определени за конкретните
служители.
Изпълнението на приоритетните годишни цели на НЗОК следва да се подкрепя, както от
годишните цели на дирекциите, така и от тези, заложени в индивидуалните работни планове на
ръководителите на дирекциите и тези на служителите.
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2.5

Анализ на съответствието на целите на НЗОК с
изискванията за конкретност, измеримост, постижимост,
съгласуваност и определеност във времето (критерии SMART)

В настоящата част от анализа, годишните цели на НЗОК ще бъдат оценени за съответствие с
изискванията за конкретност, измеримост, постижимост, съгласуваност и определеност във
времето.
Годишните цели би трябвало да предадат на целеполагането по-висока степен на конкретност,
а също така трябва да притежават характеристики като принос към стратегическата цел,
измеримост, управляемост, отговорност, предизвикателност, реалистичност, ограниченост във
времето и ориентация към целеви групи. Така формулирани целите следва да бъдат отчетени
чрез резултати. Те от своя страна трябва да бъдат измерени с показатели за изпълнение.

2.5.1

Централно управление на НЗОК

На база на анализ на плановете и отчетите на НЗОК и поради липсата на стратегически план за
дейността на НЗОК, може да се обобщи, че НЗОК не разполага с формулирани стратегически
цели.
Формулираната обща цел в годишния план за 2011 г. не отговаря на изискванията за
конкретност, измеримост, постижимост, съгласуваност и определеност във времето, в степен,
която да позволи пълнота на анализа на ефективността.

2.5.2

РЗОК София

Таблицата в Приложение 1 представя оценка на съответствието на годишните цели на РЗОК
София за 2011 г. с изискванията за конкретност, измеримост, постижимост, съгласуваност и
определеност във времето (критерии SMART).
Целите на РЗОК София са формулирани общо и не отговарят напълно на критериите за
конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето.

2.6

Анализ на изпълнението на целите

В тази част на анализа се изследва степента на изпълнение на показателите за изпълнение на
целите. Начинът на целеполагане в НЗОК, обаче, не позволява ясно идентифициране на
стратегически и конкретни годишни цели с предварително определени измерими индикатори и
залагане на желани стойности на тези индикатори на етап годишно планиране. Поради тази
причина, в настоящата част на доклада не е възможно да бъде оценено каква е степента на
изпълнение на целите. Изключение правят: бюджетът на НЗОК, планираните средства за
глоби, санкции и наказателни лихви, като част от бюджета на НЗОК, които са детайлно
анализирани в частта от доклада, касаеща ефикасност на НЗОК, както и планираните проверки,
които НЗОК извършва, на изпълнителите на медицинска помощ, справката, за които не беше
получена от НЗОК в срокове позволяващи отразяването им в настоящата версия на доклада.
Към тези показатели, Консултантът е дефинирал и някои индикатори изброени по-долу, които
могат да бъдат използвани от НЗОК в бъдеще при отчитане на дейността за идентифициране на
степента на постигане на целите. Тези индикатори бяха посочени от респондентите от НЗОК и
РЗОК при проведените интервюта и фокус групи, като възможни инструменти за отчитане на
изпълнените на поставените цели.
Индикатори по отношение на ефективността на НЗОК:

■ Изпълнение на приходната страна на бюджета по отношение на заложените средства за
глоби, санкции и наказателни лихви;

■ Изпълнение на разходната страна на бюджета/ Липса на дефицит по бюджета;
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■ Брой на изпълнителите на медицинска помощ, с които НЗОК е сключила договор:
– брой ОПЛ (индивидуално или чрез групови практики и др.) със сключени договори;
– брой лекари-специалисти, с които е сключен договор за СИМП индивидуално или чрез
групова практика или др.);
– брой договори за МДД;
– брой дентални лекари (индивидуално или чрез групови практики и др.) със сключени
договори;
– брой болнични заведения със сключени договори, вкл.:

■ общ брой на клиничните пътеки, за които има сключен договор с НЗОК;
■ общ брой легла, за които има сключени с НЗОК договори за клинични пътеки;
– брой аптеки със сключени договори.

■ Съотношение на населението и изпълнителите на медицинска помощ/аптеките
(включително на географски и териториален принцип) за осигуряване на достъпност на
здравните услуги, финансирани от НЗОК;

■ Отчетени здравноосигурителни разходи общо и по видове;
■ Отчетени натури за осъществена медицинска дейност:
–
–
–
–
–
–

Брой прегледи при ОПЛ (всички видове);
Брой прегледи при СИМП (всички видове);
Брой реимбурсирани рецепти;
Брой МДД;
Брой дейности при дентален лекар;
Натури при болнични заведения:

■ Брой заплатени случаи на хоспитализация по клинични пътеки – по касов отчет;
■ Медицински изделия;
■ Високоспециализирани медицински дейности (ВСМД).
(както и общ брой дни хоспитализация по касов отчет)

■ Степен на изпълнение на заложените проверки след плащане в годишните планове за
проверка на изпълнителите на медицинска помощ – ИБМП, ДП, Аптеки, БМП;

■ Брой на извънредните проверки и проверките по жалби, осъществени след плащане на
изпълнителите на медицинска помощ – ИБМП, ДП, Аптеки, БМП;

■ Брой на проверките завършили с Актове за установяване на нарушения;
■ Брой на обжалваните Заповеди за санкции на директорите на РЗОК, които са били
отменени от съда;

■
■
■
■

Брой на получените жалби, на които е отговорено;
Брой на получените жалби, на които е отговорено в срок;
Среден размер на закъснението в отговора на жалбите, на които не е отговорено в срок;
Удовлетвореност на гражданите от здравноосигурителните услуги предоставяни от НЗОК:
– Администриране на услугите от НЗОК;
– Обхват и обем на услугите;
– Качество на услугите предоставени от изпълнителите на медицинска помощ.

■ Оценка на ефективността от направените здравноосигурителни разходи:
– По видове дейности – за профилактика (оценка на спестените разходи, чрез откриване на
заболявания в ранна фаза; последяващите медицински услуги за третиране на откритите
заболявания и т.н.т.); медикаментозно лечение (оценка на спестените разходи, чрез
предотвратяване на усложнения и съответни спестени разходи) и т.н.;
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– По видове изпълнители на медицинска помощ – например за индивидуалните
изпълнители на болнична медицинска помощ – степен на рехоспитализации на
пациентите след получаване на болнична медицинска помощ в едно лечебно заведение.

■ Оценка на качеството на финансираните от НЗОК медицински дейности.
В НЗОК е наличен документ „Методика № РД-16-13/07.04.2009 г. за оценяване на дейността на
директорите на РЗОК по изпълнение на Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на
НЗОК и бюджетната система на РЗОК”. Този документ беше предоставен от НЗОК, но не беше
представен в отговорите на интервюираните служители от НЗОК, като инструмент за оценка
на ефективността. Същият е посочен от част от респондентите на въпросника за ръководители
от НЗОК, като инструмент за дефиниране на комплексна оценка на ефективността.
Индикаторите, заложени в този документ, структурирани по видове медицинска помощ, ще
бъдат използвани от Консултанта в следващия етап на проекта, при дефиниране на
индикаторите за измерване на изпълнението.

2.7

Анализ на подхода за управление на риска в оперативните
дейности на структурните единици

Във връзка с изискванията на Закона за финансово управление и контрол, в рамките на НЗОК е
разработена Стратегия за управление на риска. Тя се актуализира на всеки три години, като
настоящата е за периода 2010 г. – 2013 г. Стратегията описва всички етапи от системата за
управлението на риска. Тези етапи са описани и във вътрешен документ – Указания
регламентиращи процесите и дейностите по управление на риска.
Настоящият разработен подход за управление на риска в оперативните дейности на
структурните единици може да бъде посочен като добра практика в НЗОК.
Към Управителя на НЗОК се създава организационна структура за изпълнение на стратегията –
Съвет за управление на риска (СУР). Съставът на съвета се определя във Системата за
финансово управление и контрол от Управителя на НЗОК. В процедурата за управление на
риска участват всички служители в системата на НЗОК, както и всички директори на РЗОК и
ръководители на структурни звена в ЦУ на НЗОК. Координаторът към СУР консолидира
информацията, получена от всички РЗОК и от структурните звена в ЦУ на НЗОК и подпомага
периодичното проследяване на процеса по управление на идентифицираните рискове от всяко
структурно звено. Схема на организационната структура на процеса е представена във Фигура
3.
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Фигура 3 Организационна структура на процеса по управление на риска в НЗОК

УПРАВИТЕЛ

СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
(СУР)

Началник

кабинет

Подуправител

Съветник

Вътрешен одит

Директори на
дирекции

Главен
секретар

Финансов
контрол

Координатор към СУР

Идентификация и самооценка

Структурни звена в ЦУ на
НЗОК

Районни
здравноосигурителни каси

Дейността по управление на риска е постоянен процес по идентифициране, оценяване,
мониторинг и противодействие на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на
заложените цели. Конкретните етапи са както следва:

■ Определяне на рискови области на дейността – оперативни цели; цели, свързани с
финансовата информация и цели за съответствие;

■ Идентифициране на основни рискове – рискове, които РЗОК и дирекциите в ЦУ следва да
управляват;

■ Извършване на анализ и оценка за противодействие – оценката играе ключова роля при
избор на адекватна реакция по отношение на идентифицираните рискове;

■ Създаване и поддържане на риск-регистър – комплексен анализ на същността, причините и
вероятността на рисковете, обобщаването им в риск-регистър и документиране на
предприетите действия за ограничаване на рисковете;

■ План за действие по управление на риска – представя контролните механизми, сроковете за
тяхното прилагане, отговорните длъжностни лица и вариантите на реакция, целящи
адекватно противодействие;

■ Текущ мониторинг – СУР следва да бъде информиран за състоянието на рисковете и
контролите, както и за предприетите мерки, чрез тримесечни и годишни доклади за оценка
и анализ на риска от структурните звена на ЦУ на НЗОК и от РЗОК.
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За 2011 г. ЦУ на НЗОК са идентифицирани множество рискове, включително следните
примери:

■ „Риск от създаване на корупционни схеми, конфликт на интереси и лобистки практики”
В годишния доклад за анализ и оценка на риска е посочено, че рискът попада в областта на
стратегическите вътрешни рискове. По методологията за оценяване на рисковете, този риск
получава оценка на влиянието и оценка на вероятността съответно 5 (среден) и 1 (нисък) и
съответно е класифициран като „нисък”. С тези оценки рискът е вписан в регистъра. В Плана
за действие по управление на риска се посочва, че рискът попада в зелената зона и се толерира
чрез текущ мониторинг и стриктно прилагане на контролните и антикорупционните
механизми. Отговорни лица са ръководство, директори на дирекции и самостоятелни звена и
служители, като не съществува срок за прилагане, тъй като мониторингът трябва да е
постоянен.

■ „Риск от недостиг на бюджетни средства за текущата година”
В годишния доклад се посочва, че този риск попада в категорията на финансови рискове и е
оценен съответно с 5 (висок) и 2 (среден) за влияние и вероятност, получаващ обща оценка 10,
което го класифицира като „висок, клонящ към среден”. В Плана за действие по управление на
риска се посочва, че следвайки методологията за оценяване на рискове, този риск попада в
червената зона и се ограничава чрез текущ мониторинг, стриктен анализ, своевременни
корекции и спазване на бюджетната дисциплина. Отговорни лица са директор „Бюджет и
финанси” и началник отдел „Бюджет”, като не съществува срок за прилагане, тъй като
мониторингът трябва да бъде постоянен.
Установената процедура за оценка и управление на риска е достатъчно детайлна и позволява
всеки идентифициран риск да бъде оценен по различни критерии, да бъде възложен на
отговорно лице и да бъде проследяван във времето. Въпреки това е необходимо броят на
идентифицираните рискове да бъде намален, тъй като към настоящия момент, в годишния
докла за управление на риска са адресирани около 100 риска, което в твърде голям брой.

2.8

Обезпеченост на областите на политика със стратегически и
програмни документи

В рамките на анализа на релевантността на функциите на НЗОК, са идентифицирани следните
основни области на политика, които са дефинирани в годишните отчети за дейността в периода
2007 г. – 2011 г.:

■ Област на политика 1 – Политика по осигуряване на свободен достъп на
здравноосигурените лица до основен пакет здравни дейности;

■ Област на политика 2 – Лекарствена политика;
■ Област на политика 3 – Политика по управление и разходване на здравноосигурителния
бюджет;

■ Област на политика 4 – Контрол на здравноосигурителните разходи.
В Приложение 2 е дадена таблица, представяща информация за наличието на стратегически
документи по основните области на политиката, за които отговаря НЗОК. Въз основа на
анализираните документи може да се направи заключението, че няма област на политика,
дейността по която да не е обезпечена от стратегическия документ. Всяка от тези четири
политики е отразена и от годишния план на НЗОК за 2011 г.
Основният стратегически документ, към който се реферира за всяка една област на политика, е
Законът за здравното осигуряване. Той определя като основно правомощие на Националната
здравноосигурителна каса и нейните териториални поделения, задължителното здравно
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осигуряване като дейност по управление и разходване на средствата от задължителни
здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности. Законът дефинира
организационната структура на НЗОК, финансовото й устройство, обхвата на медицинската
помощ, реда за сключване на НРД, както и информационното осигуряване на дейността на
касата.
Други документи, обезпечаващи областите на политика на НЗОК, са ежегодните Национални
рамкови договори за медицинските и дентални дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
Националният рамков договор определя здравно-икономически, финансови, медицински,
организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие
с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Той
определя всички права и задължения на здравната каса във връзка с оказване на медицинска
помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

2.9

Обобщени изводи и констатации

Силни страни:

■ Разработват се ежегодни годишни планове за дейността и годишни отчети за НЗОК и
всички РЗОК;

■ Съществува ясно дефинирана мисия на РЗОК София;
■ Разработен e стратегически план за дейността на РЗОК София за периода 2011 г. – 2013 г.;
■ Съществува процес на планиране и отчитане, който следва да бъде оформен в писмена
процедура;

■ В годишния план на НЗОК за 2011 г. са заложени цели и съответните дейности, които да се
предприемат за тяхното изпълнение;

■ В годишните отчети на НЗОК се представят идентифицирани проблеми и възможности за
тяхното преодоляване;

■ Разработена е детайла процедура за оценка и управление на риска, която позволява всеки
идентифициран риск да бъде оценен по различни критерии, да бъде възложен на отговорно
лице и да бъде проследяван във времето;

■ Областите на политики на НЗОК са подкрепени от стратегически документи.
Слаби страни:
Слаби страни

Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

Към настоящия момент годишното
планиране и отчитане в НЗОК започва
след издаване на съответната заповед
от управителя на НЗОК. Липсва
унифицирана процедура. Зададените
изисквания в заповедта са прекалено
общи и не резултират в единен
формат на всички планове и отчети.

Това води до неефективност в
процеса на целеполагане и
отчитане.

Следва да се въведе процедура за
разработване на годишни планове и
отчети за дейността, която да задава
унифициран формат.

В рамките на ЦУ на НЗОК не се
изготвят годишни планове и отчети за
дейността на ЦУ. Не е видно до каква
степен годишните планове и отчети на
НЗОК обхваща дейността на ЦУ на
НЗОК и РЗОК.

Липсата на годишни планове и
отчети за дейността на ЦУ на
НЗОК не дава цялостност на
планирането и отчитането в
НЗОК.

Необходимо е да се разработват
отделни годишни планове и отчети за
дейността на ЦУ на НЗОК, които
впоследствие да се вземат предвид при
изготвянето на годишния план на
НЗОК.
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Слаби страни
Настоящият формат на годишните
планове и отчети за дейността на
НЗОК предлага единствено общо
съдържание, без да задава конкретни
изисквания за обем на документа и
индикатори.

Оценка / въздействие върху
организацията
Настоящите изисквания за
подготовка на годишните планове
и отчети на НЗОК не дават
достатъчно ясни насоки, което
резултира в разработването на
разнородни доклади.
Това води до несъпоставимост на
информацията и ограничена
възможност за сравнителен
анализ между изпълнението на
РЗОК в рамките на една година и
идентифицирането на тенденции
за определен период от време.

Препоръка/ предложения за
подобрение
Необходимо е да се разработи
детайлен унифициран формат на
годишните планове и отчети, които
задават конкретни изисквания за
структурата и обема на документите.
Формата следва да дефинира също
така индикатори за количество,
качество, ефективност и ефикасност на
извършваните дейности; периодите за
отчитане на съответните индикатори.
Съответни индикатори ще бъдат
дефинирани от Консултанта в
Системата от индикатори на НЗОК.
Трябва да се включи изискване
определените цели да бъдат „SMART”.
Необходимо е да бъдат планирани
обучения за служителите на ръководни
позиции по стратегическо и оперативно
планиране.

Не е наличен стратегически план за
дейността на НЗОК за периода след
2009 г.

Съществува неяснота по
отношение на стратегическите
цели на НЗОК.

Необходимо е да се разработи
Стратегически план за дейността на
НЗОК, който да спомага за дефиниране
на годишните цели както на НЗОК, така
и на РЗОК и съответните
административни звена.
Не е необходимо разработването на
отделни стратегически планове за
всички РЗОК.

Мисията и визията на НЗОК са
заложени некоректно в годишните
планове за дейността

Липсата на добре формулирани
мисия и визия е предпоставка за
трудности при осъществяването
на дейностите.

Да се дефинират ясни мисия и визия,
които да бъдат достъпни за обществото
и които да бъдат обособени в единен
стратегически документ на НЗОК.

Формулирането на годишни
мисия и визия не позволява
основната цел за създаването на
НЗОК, както и дългосрочната
визия за бъдещето й, да бъдат
изпълнени.

Да се формулира единна мисия за
цялата НЗОК, тъй като всички РЗОК и
ЦУ принадлежат към една структура с
една обща мисия.

Служителите в НЗОК не са запознати с
мисията и визията на структурата.

Мисията и визията на НЗОК не са
достатъчно добре комуникирани
със служителите, което води до
липсата на яснота по отношение
на основната цел на НЗОК и
нейното бъдещо развитие.

Необходимо е да се разработи единна
мисия за НЗОК, както и ясна визия за
бъдещето, в общ стратегически
документ, който да бъде достъпен за
всеки служител в НЗОК.

Целите не са SMART (конкретни,
измерими, съгласувани, постижими и
определени във времето).

Ограничава се възможността за
проследяване изпълнението на
целите и оценката на
ефективността.

Да се осъществява контрол за това
дали дефинираните цели са SMART.

Не е обезпечено измерването на
изпълнението на годишните цели чрез
дефиниране на конкретни показатели
и съответните целеви стойности.

Съществува риск от неефективно
целеполагане и невъзможност да
бъдат измерени заложените
цели.

Да се разработят показатели за
измерване изпълнението на годишните
цели за количество, качество,
ефективност и ефикасност на
извършваните дейности.
Съответни индикатори ще бъдат
дефинирани от Консултанта в
Системата от индикатори на НЗОК.

Целите в годишните планове на РЗОК
не съвпадат с целите на НЗОК от
плановете за съответните години.

Наличието на различни цели на
звената в рамките на НЗОК – ЦУ
на НЗОК и РЗОК създава риск от
некоректно целеполагане, което
не способства изпълнението на

Препоръчително е целите на НЗОК да
са приложими за ЦУ на НЗОК и за
всички РЗОК. Те следва да се
дефинират при стартиране на
съответната процедура и да се
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Слаби страни

Оценка / въздействие върху
организацията
мисията, визията и целите на
цялата институция – НЗОК.

Препоръка/ предложения за
подобрение
използват от всички звена в
институцията.В същото време ЦУ и
РЗОК следва да заложат конкретни
целеви стойности на дефинираните
индикатори за измерване на
изпълнението.
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3

Анализ на ефикасността

3.1

Анализ на основните резултати от дейността на НЗОК и
използваните измерими показатели

В резултат на анализа на ефикасността би могло да се постигне оптимизация на дейността в
две насоки:

■ чрез намаление на вложените ресурси за постигане на същия обем от резултати (например
чрез намаляване на вложените човекодни или разходи за издръжка, там където има
излишък);

■ чрез използване на същите ресурси за постигане на по голям обем резултат (например чрез
оптимизация на работния процес – чрез автоматизация на някои дейности или чрез
намаляване и премахване на дублиращите се дейности).
Ограничения при провеждането на анализа на ефикасността на НЗОК:

■ Както беше констатирано в частта от доклада третираща ефективността на НЗОК, начинът
на целеполагане в НЗОК не позволява ясно идентифициране на годишни и стратегически
цели с предварително определени измерими показатели и залагане на планирани стойности
на тези показатели на етап годишно планиране;

■ НЗОК не прилага програмно бюджетиране (потвърдено на проведените интервюта и от
77% от респондентите на попълнените въпросници от ръководители), а бюджет по
икономически елементи. Счетоводната система на НЗОК, както беше уточнено на
проведените интервюта/попълнени въпросници, и предоставената ни финансовосчетоводна информация не позволяват разпределение на преките и непреките разходи и
остойностяване на ресурсите вложени при постигане на основни резултати от дейността на
НЗОК, на база на което да бъде калкулирана съответната степен на ефикасност.
Основните резултат от дейността на НЗОК са свързани с функциите на касата, дефинирани в
ЗЗО, а именно управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни
вноски за заплащане на здравни дейности, включени в основен пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК. От друга страна НЗОК е основен изпълнител на
задължителното здравно осигуряване в България, което следва да гарантира свободен достъп
на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от
здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна
здравноосигурителна каса.
В тази връзка, могат да бъдат дефинирани множество резултати от дейността на НЗОК:

■
■
■
■

Сключени договори с изпълнители на медицинска помощ и аптеки;
Сключени Национални рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности;
Отчетени извършени медицински и дентални дейности;
Брой здравноосигурени лица, получили медицинска и дентална помощ, заплащана от
НЗОК;

■ Брой номенклатури по видове медицинска помощ за остойностяване на броя на
предоставените медицински услуги, заплатени от НЗОК;

■ Размер на администрираните от НЗОК здравноосигурителни плащания към изпълнителите
на здравни услуги;

■ Приет и отчетен бюджет на НЗОК;
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■ Извършени последващи плащането проверки на изпълнителите на медицинска помощ;
■ Констативни протоколи, актове за установяване на нарушения, Решения на директора на
РЗОК по обжалвани актове за установяване на нарушения; размер на наложените глоби и
санкции;

■ Брой обслужени здравноосигурени лица от НЗОК – издаване на документи, заверяване на
рецептурни книжки, отговор на жалби и предоставяне на информация, др.

3.2

Анализ на разходите

Основните източници на информация, на база на които е направен анализа са, както следва:

■ Бюджети на НЗОК за 2009 г., 2011 г. и 2012 г.;
■ Отчети за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.;
■ Одитни доклади и становища на Сметна палата по отчета на за изпълнението на бюджета
на НЗОК за 2009 г. и 2010 г.;

■ Одитен доклад на Сметна палата за извършен одит на годишния финансов отчет на НЗОК
за 2010 г.;

■ Справки на Националния статистически институт за размера на БВП и за населението по
области;

■ Справки, изискани от Консултанта и изготвени от НЗОК;
■ Справка на НЗОК за разхода за персонал за периода 2009 г. – 2011 г. (Приложение 3).
3.2.1

Анализ на бюджета

Съгласно ЗЗО, бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на
паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.
Бюджетът на НЗОК се приема със Закон, който преди приемане от Народното събрание се
внася за разглеждане в Министерския съвет чрез министъра на здравеопазването.
Приходната страна на бюджета, съгласно ЗЗО, се формира от следните основни елементи:

■ Здравноосигурителни приходи (99% от общите приходи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.):
– Осигурителни вноски и
– Трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет (за пенсионери, лица
получаващи обезщетение за безработица, лица до 18г., учащи средно образование
редовно обучение до завършване, студенти редовно обучение до 26г. възраст,
докторанти на редовно обучение държавна поръчка и др. определение в ЗЗO);

■ Други (1% за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.):
– Приходи и доходи от собственост;
– Глоби, санкции и наказателни лихви;
– Трансфери от Министерство на здравеопазването за – здравни услуги за определени
категории лица и (за периода 1.07.2008 г. до 31.12.2010 г.) покриване на разликата между
определения стандартен размер на потребителска такса и фиксираната потребителска
такса от 1 лев за пенсионерите;
– Други неданъчни приходи;
От анализа на приходната страна на бюджета за периодите 2007 г. – 2011 г. и 2009 г. – 2011 г.
се правят следните констатации и изводи:

■ Размерът на отчетените приходи в бюджета на НЗОК в номинален размер се променя
значително за периода 2007 г. – 2011 г. – от 1,211 млн. лв. до 2,630 млн. лв. – увеличение от
117 %. Основните причини за това значително в номинално изражение увеличение, е
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нарастването на осигурителната вноска от 6% на 8% от 2009 г.1 и увеличаването на
доходите и на максималния размер на осигурителния доход от 1400 лв. през 2007 г. на 2000
лв. през 2008 г., както и в значително по-малка степен (в размер под 1 %), причина за това е
получаването на някои трансфери от Министерство на здравеопазването към НЗОК;
Фигура 4. Ръст на отчетените приходи на НЗОК за периода 2007 г. – 2011 г. в номинално
изражение
Ръст на отчетените приходи на НЗОК за периода 2007 - 2011 г.
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■ При анализа на отчетените приходи през периода 2009 г. – 2011 г. се констатира, че
отчетените приходи за 2010 г. бележат увеличение от 17 % спрямо 2009 г. достигайки
размер от 2,589 млн. лв. Отчетените приходи за 2011 г. са в размер 2,630 млн. лв.
Сравнявайки отчетените приходи на НЗОК за 2010 г. и 2011 г., и планираните за 2012 г. се
наблюдава поддържане на постоянно ниво от около 2.6 млрд. лв.;

■ Здравноосигурителните приходи оформят 99% от приходите на НЗОК за периода 2009 г. –
2011 г. Останалите приходи – доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви,
трансфери от Министерство на здравеопазването, оформят остатъка от 1 % от бюджета;

■ Здравноосигурителните приходи през 2011 г. в размер 2.6 млрд. лв. бележат ръст от 20%
спрямо 2009 г.;

■ В рамките на здравноосигурителните приходи са налице два компонента:
– Здравноосигурителни вноски и
– Трансфери от Републиканския бюджет за здравно осигуряване;

■ Здравноосигурителни вноски за периода 2009 г. – 2011 г. са нараснали с 10 %, докато за
същия период трансферите от Републиканския бюджет за здравно осигуряване са се
увеличили с 42%. Съгласно отчетения бюджет през 2011 г. и планирания бюджет за 2012
г., съотношението между тези два компонента, в рамките на здравноосигурителните
приходи е 64% на 36%;

1

Съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г.
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Фигура 5. Съотношение между ЗОВ и Трансфери от РБ в рамките на здравноосигурителните
приходи за периода 2009 г. – 2011 г.
Съотношение между Здравноосигурителните вноски и
Трансфери от РБ в рамките на здравноосигурителните
приходи за периода 2009 - 2011
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■ Съгласно ЗЗО, НАП изпълнява функциите по събиране на здравноосигурителните вноски,
за което НЗОК заплаща такса на месечна база в размер от 0.2% от набраните
здравноосигурителни вноски. Размерът на ставката на здравноосигурителната вноска се
определя със Закона за бюджета на НЗОК. Индивидуалният размер на вноската се
калкулира при отчитане на определения минимален и максимален размер на
осигурителния доход, определен в годишния Закон за бюджета на държавното обществено
осигуряване;

■ Направеният и отразен в доклада по дейност 1.1 анализ на събираемостта на
здравноосигурителните вноски показва, че ефективността на събирането на
здравноосигурителните вноски се е увеличила след преминаването на тази функция към
Националната агенция по приходите, която е специализирана в установяване, обезпечаване
и събиране на публични вземания и определени със закон частни държавни вземания, се е
увеличила. Събирането на вноските от НАП, като специализирана институция,
акумулираща експертен и административен опит, е по-ефективно и води до по-висока
събираемост;

■ В рамките на здравноосигурителните вноски се наблюдават сравнително постоянни
стойности на неговите елементи, като средният размер на здравноосигурителните вноски
по видове за периода 2009 г. – 2011 г. е, както следва: вноски от работодатели – 57%,
лични здравноосигурителни вноски на работници и служители – 32% и вноски от
самонаети лица и други – 11%;
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Фигура 6. Структура на ЗОВ за периода 2009 г. – 2011 г.
Структура на здравноосигурителните вноски за периода 2009 - 2011г.
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■ По отношение на здравноосигурителните вноски, както беше уточнено по време на
интервютата, НАП не е задължен и не предоставя информация за броя на лицата, от които
са събрани здравноосигурителни вноски. Препоръчително е НАП да бъда задължен да
предоставя на НЗОК освен събраните суми за здравноосигурителни вноски и броят на
съответстващите им здравноосигурени лица;

■ По отношение на трансферите за здравно осигуряване от републиканския бюджет за
нормативно определените категории лица, не може да бъде направен подобен анализ, тъй
като в Отчета за касово изпълнение на бюджета по ЕБК липсва детайлна информация за
това, какви компоненти включва този трансфер. Удачно би било, с цел по ефективно
бюджетиране, тази информацията за трансферите за здравно осигуряване от
републиканския бюджет да бъде детайлизирана по категории лица и брой лица;

■ Законите за бюджета на НЗОК за 2009 г. и за 2011 г. не са изменяни, докато Законът за
бюджета на НЗОК за 2010 г. и изменян три пъти: първоначално приетите по чл.1, ал. 1
„Приходи и трансфери” в размер 2,519 млн. лв. са увеличени на с 2.1 %; първоначално
приетите по чл. 1 ал. 2 „Разходи и трансфери” в размер 1,689 млн. лв. са увеличени с
20.7%; първоначално приетия излишък в размер 830 млн. лв. е намален с 38%;

■ Приетите от Народното събрание бюджети на НЗОК за 2009 г. и 2010 г. са с излишък
съответно от 401.8 млн. лв. и 532.7 млн. лв. Наличните към 31.12.2010 г. средства по
банковите и депозитни сметки на НЗОК в размер на 1,413 млн. лв. са преведени служебно
към централния бюджет, съгласно разпоредбите на § 27 (1) от Закона за държавния бюджет
на РБ за 2011 г. Наличието на правна възможност за иницииране на прехвърляне на
средства от наличностите на НЗОК към централния бюджет, поставя под съмнение
независимостта на НЗОК, както и не създава стимули в институцията за ефикасност на
разходване на бюджетните ресурси, т.к. при реализиране на икономии те могат да бъдат
служебно преведени в централния бюджет с подобна разпоредба. Удачно би било да се
поръсят нормативни решения в Закона за устройството на държавния бюджет и в Закона за
здравното осигуряване, които да ограничават възможността наличностите на НЗОК да
бъдат превеждани към централния бюджет;

■ Бюджетите на НЗОК за 2011 г. и 2012 г. са приети с балансирано бюджетно салдо;
■ Планираните в бюджета приходи на НЗОК не са изпълнени за годините 2009 г. и 2011 г.
съответно с 11% и 0.1 %, докато планираните приходи за 2010 г. са преизпълнени с 1%.
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Предвид това, НЗОК не може да влияе върху процеса на събиране на здравноосигурителни
вноски и съответно не е възможно приходната страна на бюджета да бъде използвана, като
база за определянето на индикатори за ефективност и ефикасност. Изключение правят
приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, които се администрират от НЗОК;

■ Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, като елемент от приходната страна на
бюджета, за които отговаря НЗОК, средно за периода 2001 г. – 2011 г. е 15 млн. лв. За 2009
г. те са едва 9.1 млн. лв. За 2010 г. и 2011 г. тези приходи са съизмерими със средния
размер за периода и представляват около 0.5% от приходите на НЗОК за съответните
години. За тези години приходите от глоби санкции и наказателни лихви (единствените, за
които отговаря НЗОК) са преизпълнени съответно с 20 и 33%.
Разходната страна на бюджета, съгласно ЗЗО, се формира от следните основни елементи:

■ Текущи разходи за:
– Възнаграждение на персонала, осигуровки и др.
– Издръжка на административните дейности

■ Текущи разходи за здравноосигурителни плащания;
■ Придобиване на нефинансови активи;
■ Трансфери към НАП, Министерство на здравеопазването и други разходи.
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Структурата на разходната страна на бюджета за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. е представена във
фигурите по-долу.
Фигура 7. Съотношение между елементите на разходите и трансферите на НЗОК за 2009 г.
Съотношение между елементите на разходите и трансферите
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Фигура 8. Съотношение между елементите на разходите и трансферите на НЗОК за 2010 г.
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Фигура 9. Съотношение между елементите на разходите и трансферите на НЗОК за 2011 г.
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От анализа на разходната страна на бюджета за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. се правят следните
общи констатации и изводи:

■ Бюджетът на разходите, включително за здравноосигурителни плащания, на НЗОК се
определя на база на исторически данни и в рамките на определения от Министерство на
финансите разходен таван на НЗОК, а не като резултат от анализ на очакваните през
следващата година здравноосигурителни потребности, които би следвало да се покриват от
нормативно определения пакет гарантирани здравни услуги. Формирането на бюджета по
този начин осигурява бюджетна дисциплина в контекста на консолидираната фискална
програма на страната, но в същото време, създава риск от:
– Нефинансиране на здравни услуги, за които населението има необходимост и които
попадат в обхвата на основния нормативно определен пакет от здравни дейности или
– Надфинансиране на здравни услуги, надминаващи потребностите на населението поради
наличието на определен гарантиран за изразходване бюджет.
Прилаганият начин на изготвяне на бюджета на НЗОК, воден от предварително определен
разходен таван от Министерство на финансите намалява възможностите за провеждане на
здравна политика и не дава възможност за прилагане на механизми за ефикасност.
Препоръчително е предприемането на регулативни и нормативни промени, които да
гарантират, че планирането разходи на НЗОК ще съответстват на (не са по-малко и не
превишават) здравните нужди на гражданите предвид нормативно определения пакет
гарантирани здравни услуги, съгласно чл. 2 от ЗЗО и чл. 52 от Конституцията на Република
България, и определянето им е резултат от анализ на здравните нужди на населението.

■ Съгласно отчетите за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
е видно, че независимо че бюджетите за 2009 г. и 2010 г. са приети и изпълнени с излишък,
в края на тези години са налични значителни неразплатени задължения за
здравноосигурителни плащания, съответно 304.6 млн. лв. и 108.8 млн. лв. Наличието на
задължения и прехвърлянето им към следващата бюджетна година при наличие на
излишък в бюджета е показател за липса на достатъчна ефективност при изпълнението на
бюджета за 2010 г. и 2011 г. Това не е в съответствие с изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити определени в чл. 39, ал. 4 от Закона за устройството на държавния
бюджет;

■ Сумата на тези задължения в края на 2011 г. е 171.4 млн. лв. Тъй като бюджета за 2011 г. е
планиран и изпълнен с балансирано бюджетно салдо, наличието на тези задължения
показва, че ако те бяха изплатени, съгласно договорните задължения на НЗОК с
изпълнителите на медицинска помощ, НЗОК би била в ситуация на бюджетен дефицит.
Тези обстоятелства дават база да се направи извода, че изпълнението на бюджета на НЗОК
за 2011 г. не е достатъчно ефективно. Това, също така, не е в съответствие с изискванията
за разпоредителите с бюджетни кредити определени в чл. 39, ал. 4 от Закона за
устройството на държавния бюджет;

■ За 2011 г. НЗОК залага трансфер от 340 млн. лв. към Министерство на здравеопазването,
представляващ 12.9 % от отчетените разходи и трансфери към бюджета на НЗОК. Поради
този трансфер, разходите за здравноосигурителни плащания, като процент от общите
разходи и трансфери на НЗОК, бележат намаление от 96% за 2010 г. на 84% за 2011 г.
Подобен трансфер към Министерство на здравеопазването в размер на 100 млн. лв. е
заложен и в бюджета на НЗОК за 2012 г. С решение № 8 от 2012 г., Конституционният съд
обяви за противоконституционни разпоредбите определящи този трансфер – чл. 1, ал. 2,
ред 5 и § 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 99/2011 г.), третиращ този трансфер за 2012 г.;

■ Стойността на „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в отчета на разходната
страна на бюджета е нула за всяка от годините, тъй като този предвиден бюджет се
разпределя по видове отчетени здравноосигурителни разходи за периода от създаване на
НЗОК.
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От анализа на разходната страна на бюджета за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. се правят следните
констатации и изводи относно текущите разходи за възнаграждение на персонала и издръжка:
Фигура 10. Относителен дял на елементите от текущите разходи за възнаграждение на
персонала и издръжка на административни дейности за периода 2009 г. – 2011 г.
Относителен дял на елементите от текущите разходи за
възнаграждение на персонала и издръжка на администратини
дейности за периода 2009 - 2011 г.
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■ Съотношението на елементите от текущите разходи за възнаграждение на персонала и за
издръжка на административните дейности за разглеждания период 2009 г. – 2011 г.
показват преобладаващ относителен дял на разходите за възнаграждение на персонала,
вариращо от 68% за 2009 г. до 78% за 2011 г.;

■ Текущите разходи за възнаграждение на персонала и за издръжка на административните
дейности в НЗОК за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. са съответно 39.6 млн. лв., 35.4 млн. лв. и 36.3
млн. лв., което представлява съответно 2.3%, 1.7% и 1.4% от общите разходи на НЗОК. В
абсолютна сума, текущите разходи за персонал и издръжка за 2011 г. бележат намаление от
8.5% спрямо 2009 г. Размерът на разходите за персонал и издръжка за 2011 г., като
относителни суми към общите разходи на НЗОК бележи значителен темп на намаление –
39% спрямо 2009 г. Това е резултат основно от увеличението на базата за сравнение –
общи разходи и трансфери на НЗОК, които в номинална стойност от 2009 г. до 2011 г. са се
увеличили с 869 млн. лв. или с 49.6%. За 2011 г. следва да се отбележи, че като част от
разходите присъства трансфер към Министерство на здравеопазването в размер на 340
млн. лв., който практически не е финансов ресурс управляван от НЗОК;

■ Намаляването на разходите за възнаграждение на персонала и за издръжка на
административните дейности при 32.6 % увеличение на управлявания бюджет за
здравноосигурителни плащания за 2011 г. спрямо 2009 г. е ясен пример за увеличаване на
ефикасността на НЗОК чрез намаление на вложените ресурси при едновременното
увеличаване на управлявания бюджет и предоставяния чрез него обем здравноосигурителни услуги в рамките на нормативно-определения пакет;

■ Липсата на увеличаване на административните разходи през 2011 г. при значителното
увеличение на отчетената разходна страна на бюджета на НЗОК през 2011 г. спрямо 2009
г., крие рискове, относно това, доколко съответстващото количество и качество на
извършване контроли са гарантирани чрез тяхното оптимизиране или чрез други
механизми;
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■ За всяка от разглежданите години се наблюдава икономия на отчетените спрямо
заложените в бюджета разходи за издръжка на административните дейности, съответно
37%, 60% и 63%;

■ Разходите за възнаграждение на персонала, осигуровки и др. са 27.1 млн. лв. за 2009 г. и
2010 г. и 28.1 млн. лв. за 2011 г. За разглеждания период тези разходи имат стабилни
стойности, като планираните разходи за 2012 г. са 28.8 млн. лв.
Текущите разходи за здравноосигурителни плащания, съгласно отчетите на бюджета на НЗОК
включват плащания за:

■
■
■
■
■
■
■

Първична извънболнична медицинска помощ;
Специализирана извънболнична медицинска помощ;
Дентална помощ;
Медико-диагностични дейности;
Лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни;
Болнична медицинска помощ;
Медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за
социална сигурност;

■ Други.
От анализа на разходната страна на бюджета за периодите 2007 г. – 2011 г. и 2009 г. – 2011 г.
се правят следните констатации и изводи относно текущите разходи за здравноосигурителни
плащания:
Фигура 11. Отчетени текущи разходи за ЗО плащания като процент от всички разходи и
трансфери на НЗОК
Отчетени текущи разходи за ЗО плащания като процент от всички разходи
и трансфери на НЗОК
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■ Като процент от общите разходи и трансфери на НЗОК здравноосигурителните плащания
на касата заемат 94%, 96% и 83%, съответно за годините 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
Значително по-ниският дял на тези разходи за 2011 г. се дължи на отчетените през 2011 г.
350 млн. лв. трансфер от бюджета на НЗОК за Министерство на здравеопазването и
липсата на подобни трансфери за 2009 г. и 2010 г.;
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Фигура 12. Отчетени текущи разходи за ЗО плащания от НЗОК, като процент от БВП за
периода 2007 г. – 2011 г.
Отчетени текущи разходи за здравноосигурителни
плащания от НЗОК, като процент от БВП за периода 2007 2011г.
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■ Като процент от брутния вътрешен продукт на страната, отчетените текущи разходи за
здравноосигурителни плащания на НЗОК представляват 2.43 % за 2007 г. и съответно 2.91
% за 2011 г., което бележи темп на увеличение 20% на тези разходи, като процент от БВП
за съответната година;

■ Удачно би било, като част от индикаторите, които НЗОК ще използва за регулярно
наблюдение, да присъства освен индикатор за увеличението на разходите за
здравноосигурителни плащания и индикатор за оценка на удовлетвореността на
здравноосигурените лица (чрез представително социологическо проучване). Наблюдението
на така дефинирания индикатор ще даде възможност за съпоставянето му с темповете на
увеличение на здравноосигурителните разходи на НЗОК, при отчитане на някои
потенциални обективни неутрализиращи ги фактори, като потенциална по-висока
заболеваемост, по-възрастно население и др. При извършване на сравнителния анализ,
увеличаването на здравноосигурителните разходи на НЗОК следва също така да отчита,
каква част от това увеличение представлява прехвърляне на вече извършвани такива
разходи от други институции, част от функциите на които са прехвърлени на НЗОК през
отчетния период.
Фигура 13. Отчетени текущи разходи за ЗО плащания за периода 2009 г. – 2011 г.
Отчетени текущи разходи за ЗО плащания за периода
2009 - 2011 г.
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■ Отчетените текущи разходи за здравноосигурителни плащания за 2011 г. в размер на 2,186
млн. лв. са с 538 млн. лв. или 32.6% по-високи от тези разходи за 2009 г., което
представлява една трета увеличение на тези разходите. Това значително и рязко
увеличение на разходите съответства на увеличените приходите за същия период;

■ Съотношението между видовете здравноосигурителни плащания на НЗОК за 2009 г., 2010
г. и 2011 г. са представени във фигурата по-долу:
Фигура 14. Съотношение на видовете ЗО плащания на НЗОК за периода 2009 г. – 2011 г.
Съотношение на видовете здравноосигурителни плащания на НЗОК за периода 2009 - 2011 г.
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Отчетените разходи за здравноосигурителни плащания за 2011 г. в абсолютни величини са
представени във фигурата по-долу.
Фигура 15. ЗО плащания на НЗОК за 2011 г.
Здравноосигурителни плащания на НЗОК за 2011 г
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■ Разходите за болнична помощ и за лекарства трайно заемат 76% от общите
здравноосигурителни разходи средно за периода 2009 г. – 2011 г. Между дяловете на
елементите на здравноосигурителните разходи няма значителни промени през
разглеждания период, с изключение на увеличението на разходите за лекарства, които са се
увеличили от 20 на 24%, основно за сметка на съответно намаление на разходите за
болнична помощ. Удачно е да се отбележи, че, като част от болничната помощ заплащана
за клинични пътеки, значителна част от разходите се осъществяват за заплащане на
лекарствени продукти необходими за извършване на дейностите по клиничните пътеки.
Поради това, ефикасното управление на здравноосигурителните разходи на НЗОК в голяма
степен зависи от начина на определяне на цените на лекарствата, реимбурсирани от НЗОК
и цените на лекарствата, като част от стойността на клиничните пътеки, при определяне на
цените на клиничните пътеки.
В тази връзка е целесъобразно да се анализира възможността за централизиране на
търговете за лекарствени продукти за злокачествени заболявания, които в момента са
отговорност съответните индивидуални изпълнители. Това би гарантирало по-добра
ефективност и ефикасност в следните направления:
– Възможност за наличност на обеми лекарства, които да намалят риска от изчерпване на
наличностите за конкретно болнично заведение;
– Възможност за договаряне на по-ниски цени поради по-големите обеми;
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Фигура 16. Отчетени ЗО разходи за извънболнична медицинска помощ за периода 2009 г. –
2011 г.
Отчетени ЗО разходи за извънболнична медицинска помощ
за периода 2009 - 2011 г.
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■ Отчетените от НЗОК здравноосигурителни разходи за извънболнична медицинска помощ
(вкл. първична, специализирана извънболнична помощи и медикодиагностични дейности)
за 2011 г. в размер 387 млн. лв. са с 23.4% по-високи от тези за 2009 г.;
Фигура 17. Отчетени ЗО разходи за дентална помощ за периода 2009 г. – 2011 г.
Отчетени ЗО разходи за дентална помощ за периода
2009 - 2011 г.
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■ Отчетените от НЗОК здравноосигурителни разходи за дентална помощ за 2011 г. в размер
97 млн. лв. са с 25.2% по-високи от тези за 2009 г.;
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Фигура 18. Отчетени ЗО разходи за лекаства за домашно лечение, медицински изделия и
диетични храни за периода 2009 г. – 2011 г.
Отчетени ЗО разходи за лекарства за домашно лечение,
медицински изделия и диетични храни за
периода 2009 - 2011 г.
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■ Отчетените от НЗОК здравноосигурителни разходи за лекарства за домашно лечение,
медицински изделия и диетични храни за 2011 г. в размер 524.5 млн. лв. са 61.1% повисоки от тези за 2009 г. Увеличението на тези разходи е най-голямото, отчетено като
относителна стойност, в рамките на здравноосигурителните разходи за периода;
Фигура 19. Отчетени ЗО разходи за болнична медицинска помощ за периода 2009 г. – 2011 г.
Отчетени ЗО разходи за болнична медицинска помощ за
периода 2009 - 2011 г.
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■ Отчетените от НЗОК здравноосигурителни разходи за болнична помощ за 2011 г. в размер
1,163 млн. лв. са 25.1% по-високи от тези за 2009 г. Отчетеното в абсолютно измерение
увеличение в разходите за болнична помощ за периода от 233 млн. лв. е най-високо в
абсолютно измерение, следвано от увеличението на разходите за лекарства от 199 млн. лв.;
Фигура 20. Отчетени други ЗО плащания за медицинска помощ за периода 2009 г. – 2011 г.
Отчетени други ЗО плащания за медицинска помощ за
периода 2009 - 2011г.
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■ Отчетените от НЗОК здравноосигурителни разходи за медицинска помощ, оказана в
съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност за 2011 г. в
размер 15,200 млн. лв. са 582.5% по-високи от тези за 2009 г. Това увеличение е найголямото увеличение в процентно измерение на елемент от здравноосигурителните
разходи за разглеждания период. Предвид представената на интервютата с представители
на ЦУ на НЗОК информация за предстоящи още по-големи обеми плащания за този вид
разходи, е препоръчително НЗОК да анализира причините за това увеличение и да
предложи въвеждането на механизми за избягване продължаването на тази тенденция.
От анализа на разходната страна на бюджета за 2009г., 2010 г. и 2011 г. се правят следните
констатации и изводи относно останалите елементи от разходната страна на бюджета на
НЗОК:

■ Средният размер на разходите за придобиване на нематериални финансови активи за
разглеждания период е 2 млн. лв. Тези суми са разходвани предимно за закупуване на
дълготрайни материални и нематериални активи – компютърен хардуер и софтуер. В
същото време офисите на ЦУ на НЗОК и на РЗОК – София се помещават в жилищни
сгради, като част от дирекциите от една институция се намират в различни сгради, които
не са в непосредствено съседство. Това не е ефикасно с оглед на:
– загубата на работно време за придвижване за осъществяване на срещи;
– по-високите разходи за охрана и риск от загуба на информация на физически носител
при пренасяне между сградите и разпространяване на информация, предвид
съжителството със семейства и офиси в същата сграда;
– риск за имиджа на НЗОК, предвид помещаването в жилищна сграда
Не е правен анализ на сградите, в които се помещават останалите РЗОК.

■ Препоръчително е НЗОК да изготви стратегия за обособяване на офисите на ЦУ на НЗОК и
на СЗОК в самостоятелни административни нежилищни сгради, което ще митигира
представените по-горе рискове за ефикасността;
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■ За разглеждания период, размерът на резерва за непредвидени и неотложни плащания се
планира в рамките на определения размер – 5 % за 2010 г. и 10% за 2009 г. и за 2011 г.
Предвиденият в годишния бюджет на касата резерв е изразходван до края на всяка
бюджетна година, предвид че той не присъства в отчета за изпълнение на бюджета. В
нормативната рамка определяща резерва в бюджета на НЗОК не е регулирано, как се
процедира, ако резервът не бъде изразходван – къде се акумулира и как се изразходва.
Удачно би било нормативно да се регулира как се третира резерва на НЗОК в случаите, в
които той не е изразходван изцяло през текущата година;

■ Удачно би било НЗОК, след влезлите в сила през юли 2012 г. промени в Закона за
държавния служител и включването й към държавната администрация, както и в контекста
на подготвяния от Министерство на финансите Закон за публичните финанси, да пристъпи
към поетапното въвеждане на програмно бюджетиране. При въвеждането на програмно
бюджетиране ще се даде възможност за дефиниране на отделните програми на НЗОК, за
които да бъдат дефинирани ясни индикатори за измерване изпълнението на съответните
цели, счетоводно отчитане на вложените по програми ресурси за персонал и издръжка.
Това ще улесни процеса на целеполагане и ще даде възможност за по-голяма прозрачност
при управление на акумулирания здравноосигурителен ресурс и за подпомагане вземането
на управленски решения;

■ В настоящия момент методологията за заплащания на болниците включва заплащане на
болниците да се осъществява по т.н. „делегирани бюджети” (Правила за определяне на
задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за БВП към договорите с
изпълнителите на БМП в РЗОК – приети с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-04 от
31.01.2012 г.). Тези правила определят годишните прогнозни стойности на исторически
принцип, което освен положителния ефект на дефиниране на разходите в определени
граници, крие и рискове от намаляване на конкурентоспособността между изпълнителите
на БМП, нефинансиране на извършена дейности или стремеж от пълно изразходване на
определените прогнозни стойности, независимо от текущото потребление на болнични
медицински услуги. Считаме, че е препоръчително тази методология да бъде анализирана
и подобрена с цел въвеждане на възможности за конкурентоспособност между
изпълнителите на БМП, реалното търсене на болнични медицински услуги и отчитане на
качеството на предоставяните услуги.
В публикувания на Интернет страницата на НЗОК проект на принципи за формиране на
прогнозни обеми дейности на лечебни заведения за болнична помощ за 2013 г. се дефинира
основната цел на предложения подход – реализиране на идеята „Парите следват пациента”, при
отчитане реалните потребности от медицински услуги. Определянето на обективни, измерими
показатели за определяне на прогнозния обем дейности, обвързани с основните демографски
характеристики на населението, би допринесло за преодоляване на някои недостатъци на
действащия в момента подход на определяне на задължителни прогнозни стойности на
бюджети на болниците.
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3.2.2

Анализ на разходите за персонал

Разходите за персонал на НЗОК за периода 2009 г. – 2011 г. са както следва:
Таблица 2. Анализ на разходите за персонал 2009 г. – 2011 г.
Разход за персонала (лева)

2009

%

2010

%

2011

%

17,429,846

64.37%

17,345,792

64.00%

17,341,783

61.60%

165,166

0.61%

44,157

0.16%

36,419

0.13%

4,210,955

15.55%

3,736,236

13.79%

4,113,181

14.61%

За нещатен персонал нает по трудови
правоотношения

303,923

1.12%

282,350

1.04%

286,212

1.02%

За персонала по извънтрудови
правоотношения

100,353

0.37%

97,200

0.36%

97,067

0.34%

Изплатени суми от СБКО за облекло и други
на персонала, с характер на възнаграждение

354,031

1.31%

1,194,289

4.41%

1,503,529

5.34%

Обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение

355,460

1.31%

604,721

2.23%

409,204

1.45%

94,947

0.35%

103,245

0.38%

179,020

0.64%

Осигурителни вноски от работодатели за
Държавното обществено осигуряване (ДОО)

2,565,192

9.47%

2,215,134

8.17%

2,608,219

9.27%

Здравно-осигурителни вноски от
работодатели

1,093,855

4.04%

1,079,546

3.98%

1,140,909

4.05%

402,866

1.49%

398,859

1.47%

435,766

1.55%

27,076,594

100%

27,101,529

100%

28,151,309

100%

Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения
Заплати и възнаграждения на персонала по
правоотношения приравнени към трудовите
Допълнително материално стимулиране и
други допълнителни възнаграждения
Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни
правоотношения

Други плащания и възнаграждения
Други възнаграждения и плащания за
персонала

Вноски за допълнително задължително
осигуряване от работодатели
Задължителни осигурителни вноски от
работодатели
Общо:

От анализа на разходите за персонал на НЗОК за периода 2009 г. – 2011 г. могат да бъдат
направени следните изводи:

■ Разходите за персонал, съгласно отчетите към бюджета на НЗОК, оформят 1.5% от общите
разходи на НЗОК за 2009 г. и за годините 2010 г. и 2011 г. трайно намаляват до съответно
1.3% и 1.1%. В същото време в абсолютни стойности разходите за персонал са се
увеличили с 1.1 млн. лв. (4%), като в същото време броят на персонала на НЗОК е намалял
с 4%. Намалението на разходите за персонал, като относителна величина се дължи на
увеличението на отчетената разходна страна на бюджета на НЗОК за периода 2009 г. –
2011 г. с 49.6%;

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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■ Намаляването на разходите за издръжка на НЗОК от 2009 г. до 2011 г. от 1.5 до 1.1 % от
общите отчетени разходи на НЗОК за периода, при значителното увеличение на бюджета
на НЗОК за същия период (с 49.6 %) е пример за увеличаване на ефикасността на НЗОК.
Динамиката в основните елементи от разходите за персонал на НЗОК може да бъде
представена в следната таблица:
Таблица 3. Анализ на динамиката на разходите за персонал 2011 г. спрямо 2009 г.
2009

2010

2011

Разлика
в 2011
спрямо
2009

17,429,846

17,345,792

17,341,783

-88,063

-0.51%

165,166

44,157

36,419

-128,747

-77.95%

4,210,955

3,736,236

4,113,181

-97,774

-2.32%

За нещатен персонал нает по трудови правоотношения

303,923

282,350

286,212

-17,711

-5.83%

За персонала по извънтрудови правоотношения

100,353

97,200

97,067

-3,286

-3.27%

Изплатени суми от СБКО за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение

354,031

1,194,289

1,503,529

1,149,498

324.69%

Обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение

355,460

604,721

409,204

53,744

15.12%

94,947

103,245

179,020

84,073

88.55%

Осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)

2,565,192

2,215,134

2,608,219

43,027

1.68%

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

1,093,855

1,079,546

1,140,909

47,054

4.30%

402,866

398,859

435,766

32,900

8.17%

27,076,594

27,101,529

28,151,309

1,074,715

3.97%

Разходи за персонал (лева)
Заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
Заплати и възнаграждения на персонала по
правоотношения приравнени към трудовите
Допълнително материално стимулиране и други
допълнителни възнаграждения

Разлика в
2011
спрямо
2009, в %

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения

Други плащания и възнаграждения
Други възнаграждения и плащания за персонала

Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели
Задължителни осигурителни вноски от
работодатели
Общо:

■ Най-висок дял от разходите за персонал заемат Заплати, Допълнително материално
стимулиране и Осигурителните и здравноосигурителни вноски от работодател, чиято обща
стойност е 94 % за 2009 г., и 90% за 2011 г. и 2012 г.;

■ Допълнителното материално стимулиране на НЗОК представлява 16 % от общите разходи
за персонал на НЗОК за 2009 г. и съответно 14 % и 15% за 2010 г. и 2011 г.
Допълнителното материално стимулиране за 2011 г. е намаляло с 2.3% спрямо 2009 г.;

■ В повечето елементи от разходите за издръжка за 2011 г. спрямо 2009 г. се наблюдава
намаляване на разходите или минимално увеличение. Групите разходи за персонал с
видимо увеличение са „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с
характер на възнаграждение” с увеличение 325% и „Други възнаграждения” с увеличение
89%. Групата разходи за персонал с най-голямо намаление от 78% е „Заплати и
възнаграждения на персонала по правоотношения приравнени към трудовите”.
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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3.2.3

Анализ на разходите за издръжка

Съгласно отговорите на съответните въпроси от изпратените въпросници до ръководителите в
НЗОК е представена следната обобщена информация:
Фигура 21 Оценка за осигуреността с материални ресурси
Oценка на ръководителите на НЗОК за осигуреността с
материални ресурси
недостатъчни, но
се справяме
30%

като цяло
достатъчни
54%

недостатъчни и
това създава
трудности за моята
работа
3%
напълно
достатъчни
13%

Видно от графиката, по-голямата част от ръководителите от НЗОК оценяват осигуреността с
материални ресурси, като достатъчна или напълно достатъчна. В същото време, 33% от
респондентите считат, че материалните ресурси са недостатъчни за успешното извършване на
възложените функции.
Разходите за издръжка на НЗОК за периода 2009 г. – 2011 г. са както следва:
Таблица 4. Анализ на разходите за издръжка 2009 г. – 2011 г.
Разходи за издръжка на НЗОК
(лева)
Учебни и научно-изследователски
разходи и книги за библиотеките
Материали

3,412
1,932,497

Вода, горива и енергия

1,284,632

Разходи за външни услуги

5,926,560

Текущ ремонт
Платени данъци, мита и такси (без
осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)
Командировки в страната
Краткосрочни командировки в
чужбина
Разходи за застраховки
Други разходи за СБКО (тук се
отчитат разходите за СБКО,
неотчетени по други позиции на ЕБК)
Разходи за глоби, неустойки,
наказателни лихви и съдебни
обезщетения
Други разходи, некласифицирани в
другите параграфи и подпараграфи
Издръжка НЗОК Общо

2009 г.

%

2010 г.

%

2011 г.

%

0.03%

3,179

0.04%

4,122

0.05%

15.37%

812,017

9.81%

972,663

11.94%

10.22%

1,283,368

15.51%

1,445,591

17.75%

47.14%

4,689,495

56.68%

4,299,753

52.80%

113,347

0.90%

67,331

0.81%

199,100

2.45%

532,741

4.24%

454,776

5.50%

398,124

4.89%

488,874

3.89%

451,291

5.45%

494,948

6.08%

15,825

0.13%

3,886

0.05%

15,160

0.19%

87,445

0.70%

38,515

0.47%

39,951

0.49%

110,204

0.88%

43,311

0.52%

15,982

0.20%

2,048,718

16.30%

421,693

5.10%

243,358

2.99%

26,864

0.21%

4,592

0.06%

14,184

0.17%

12,571,119

100%

8,273,454

100%

8,142,936

100%

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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От анализа на разходите за издръжка на административните дейности на НЗОК за периода
2009 г. – 2011 г. могат да бъдат направени следните изводи:

■ Разходите за издръжка на административните дейности на НЗОК оформят 0.7% от общите
разходи на НЗОК за 2009 г. и за годините 2010 г. и 2011 г. трайно намаляват до съответно
0.4% и 0.3%. Намалението на разходите за издръжка, като относителна величина се дължи
както на увеличението на отчетената разходна страна на бюджета на НЗОК за тези години,
така и на намаляването на разходите за издръжка като абсолютна величина – от 12.5 млн.
лв. за 2009 г. до 8.1 млн. лв. за 2011 г. (с 35%);

■ Намаляването на разходите за издръжка на НЗОК от 2009 г. до 2011 г. с 35 % при
значителното увеличаване на общия отчетен бюджет на НЗОК за същия период (с 49.6 %) е
пример за увеличаване на ефикасността на НЗОК.
Динамиката в основните елементи от разходите за издръжка на НЗОК може да бъде
представена в следната таблица:
Таблица 5. Анализ на динамиката на разходите за издръжка 2011 г. спрямо 2009 г.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Разлика в
2011 г.
спрямо
2009 г.

3,412

3,179

4,122

710

20.81%

Материали

1,932,497

812,017

972,663

-959,834

-49.67%

Вода, горива и енергия

1,284,632

1,283,368

1,445,591

160,959

12.53%

Разходи за външни услуги

Разход (лева)
Учебни и научно-изследователски разходи
и книги за библиотеките

Разлика в 2011
г. спрямо 2009
г., в %

5,926,560

4,689,495

4,299,753

-1,626,807

-27.45%

Текущ ремонт

113,347

67,331

199,100

85,753

75.66%

Платени данъци, мита и такси (без
осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)

532,741

454,776

398,124

-134,617

-25.27%

Командировки в страната

488,874

451,291

494,948

6,074

1.24%

Краткосрочни командировки в чужбина

15,825

3,886

15,160

-665

-4.20%

Разходи за застраховки

87,445

38,515

39,951

-47,494

-54.31%

110,204

43,311

15,982

-94,222

-85.50%

2,048,718

421,693

243,358

-1,805,360

-88.12%

26,864

4,592

14,184

-12,680

-47.20%

12,571,119

8,273,454

8,142,936

-4,428,183

-35.23%

Други разходи за СБКО (тук се отчитат
разходите за СБКО, неотчетени по други
позиции на ЕБК)

Разходи за глоби, неустойки, наказателни
лихви и съдебни обезщетения
Други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи
Издръжка

От анализа на динамиката на разходите за издръжка на НЗОК за периода 2009 г. – 2011 г. могат
да бъдат направени следните изводи:

■ Най-висок дял от разходите за издръжка заемат „Разходите за външни услуги”, които имат
стойност 47 % за 2009 г., и съответно 56.7% и 52.8% за 2011 г. и 2012 г.;

■ В повечето елементи от разходите за издръжка за 2011 г. спрямо 2009 г. се наблюдава
намаляване на разходите, като основните намаления в абсолютно измерение се дължат на
„Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”, „Разходи за
външни услуги” и „Материали”;
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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■ Намаляването на „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”
с 1.8 млн. лв. е показател за по-високо качество на издаваните от НЗОК актове за
установяване на нарушения и за по-добра ефективност на контролната дейност на НЗОК;

■ Най-голямото увеличение на разходите за издръжка се наблюдава за „Вода, горива и
енергия”, при които се наблюдава увеличение от 161 млн. лв, представляващи 12.5%
увеличение,”Текущ ремонт”, при които и за се наблюдава увеличение 85.8 млн. лв,
представляващи 75.7% увеличение, ”Текущ ремонт”.

3.2.4

Анализ на постигнати резултати и използвани ресурси

В настоящата част на доклада ще бъде направена оценка на вложените ресурси – реално
отработени човекодни и възнаграждение за персонала за НЗОК – общо и по РЗОК, по години
за периода 2009 г. – 2011 г. Тези параметри ще бъдат съпоставени и с разпределението им за
2009 г. на база 10,000 души население и 1,000,000 лв. здравноосигурителни разходи общо за
НЗОК и по РЗОК. Намерението на Консултанта беше да включи в анализа на ефикасността и
съпоставяне на вложените ресурси – реално отработени човекодни и възнаграждение за
персонала за НЗОК с брой изпълнители на медицинска помощ. Това не беше осъществено, тъй
като изисканата такава информация не беше получена от НЗОК в срокове, позволяващи
отразяването й в настоящата версия на доклада.
Общо за НЗОК се правят следните констатации:

■ Общият брой на персонала на НЗОК за 2009 г. е 2,295 служители, а през 2011 г. е намалял с
83 служители (4%) до 2,213. В същото време броят на общо отработените дни в НЗОК през
2011 г. е намалял с 8% спрямо 2009 г. до 450,511 отработени дни;

■ Ефективният фонд работно време на един служител на НЗОК намалява през 2011 г. с 4%
спрямо 2009 г., достигайки до 203.6 дни на година. Средният ефективен фонд работно
време за 2011 г. на НЗОК представлява 81 % от работните дни през 2011 г.;

■ Средният разход за персонал на НЗОК на един служител за 2011 г. е 12 678 лв. и бележи
ръст от 8% спрямо 2009 г.;

■ Средният разход за персонал на НЗОК на един работен ден за 2011 г. е 62.3 лв. и бележи
ръст от 13% спрямо 2009 г.;

■ Направените общи констатации за разходите за персонал общо за НЗОК за 2011 г. в
сравнение с 2009 г., в контекста на значителното увеличаване на управлявания от НЗОК
бюджет не идентифицират тревожни тенденции и не изискват корективни действия.
В следствие на общия анализ на разходите за персонал по РЗОК за 2011 г. се правят следните
констатации:

■ Ефективния фонд работно време на един служител на преобладаващата част от РЗОК е
около и над средното ниво за НЗОК за 2011 г. – 203.6 работни дни. С отклонение над 10%
над това средно ниво са Бургас с 255 работни дни, Добрич с 227 работни дни и Плевен с
245 работни дни. В Русе, съответния показател е едва 179 работни дни;

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Фигура 22. Процентно изменение на разхода за персонал на едно лице по РЗОК/ЦУ на НЗОК за
2011 г. спрямо средния размер на НЗОК
50%

Процентно отклонение на разхода за персонал на едно лице по РЗОК/ЦУ на НЗОК за 2011 г.
спрямо средния размер за НЗОК
44%

40%

30%

20%

10%
6%

6%

3%

0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-5%

-10%

-8%
-10% -10%

11

12

13

14

15

16

17

18

-7%
-8%

-17%

-20%
-24%

19

20

21

-8% -7%

-7%
-13% -13% -13%

-12% -12%

22

23

24

25

26

27

28

-3%

-4%

-10%
-13%

-30%

10

-4%

-7%

-7%
-12%

-14%

ЦУ

1 РЗОК Благоевград
2 РЗОК Бургас
3 РЗОК Варна
4 РЗОК Велико Търново
5 РЗОК Видин
6 РЗОК Враца
7 РЗОК Габрово
8 РЗОК Добрич
9 РЗОК Кърджали
10 РЗОК Кюстендил
11 РЗОК Ловеч
12 РЗОК Монтана
13 РЗОК Пазарджик
14 РЗОК Перник
15 РЗОК Плевен
16 РЗОК Пловдив
17 РЗОК Разград
18 РЗОК Русе
19 РЗОК Силистра
20 РЗОК Сливен
21 РЗОК Смолян
22 РЗОК София - Град
23 РЗОК София - Област
24 РЗОК Стара Загора
25 РЗОК Търговище
26 РЗОК Хасково
27 РЗОК Шумен
28 РЗОК Ямбол
ЦУ на НЗОК

■ За 2011 г. средният разход за персонал на един служител от ЦУ на НЗОК е с 44% по-висок
от средното ниво на този разход за НЗОК (12,678 лв.). В същото време във Видин този
разход е с 24%, във Враца със 17%, Кърджали, Монтана, Перник и Пазарджик с 13%, в
Ямбол с 14%, в Разград, Русе и Търговище с 12% по нисък от средния за НЗОК. Това
значително разминаване на възнагражденията на един служител би могло да се дължи на
неравномерно разпределение на работата, длъжностите и/или на липса на единен стандарт
на заплащане в НЗОК през отчетния период;
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Фигура 23. Процентно отклонение на разхода за персонал за един отработен ден за 2011 г. по
РЗОК/ЦУ на НЗОК спрямо средния размер на НЗОК
Процентно отклонение на разхода за персонал за един отработен ден за 2011 г. по РЗОК/ЦУ на
НЗОК спрямо средния размер за НЗОК
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7 РЗОК Габрово
8 РЗОК Добрич
9 РЗОК Кърджали
10 РЗОК Кюстендил
11 РЗОК Ловеч
12 РЗОК Монтана
13 РЗОК Пазарджик
14 РЗОК Перник
15 РЗОК Плевен
16 РЗОК Пловдив
17 РЗОК Разград
18 РЗОК Русе
19 РЗОК Силистра
20 РЗОК Сливен
21 РЗОК Смолян
22 РЗОК София - Град
23 РЗОК София - Област
24 РЗОК Стара Загора
25 РЗОК Търговище
26 РЗОК Хасково
27 РЗОК Шумен
28 РЗОК Ямбол
ЦУ на НЗОК

■ За 2011 г. средният разход за персонал на един отработен ден от служителите на ЦУ на
НЗОК е с 51%, а в РЗОК – София област с 15% по-висок от средното ниво на този разход за
НЗОК (62.3 лв.). В същото време един отработен ден струва 28% по-малко в Бургас, 23%
по-малко във Видин и Плевен, 17% по-малко в Добрич, 16% по-малко в Търговище, 14%
по-малко в Разград, Ямбол и Перник, и 12% по-малко във Враца, Монтана и Сливен. Това
значително разминаване на възнагражденията на един служител говори за неравномерно
разпределение на работата, длъжностите и/или за липса на единен стандарт на заплащане в
НЗОК;

■ Препоръчително е, в контекста на преминаването от 1 юли 2012 г. към държавната
администрация, за НЗОК да бъде въведен единна политика на заплащане, съгласно
съответните утвърдени политики на заплащане в държавната администрация, която да
гарантира съпоставимост на средните нива на възнаграждение на РЗОК с тези на ЦУ на
НЗОК, чрез поетапното увеличаване на нивата в РЗОК. Това би допринесло до запазване на
натрупания административен капацитет и до привличане на допълнителни кадри в РЗОК.
В следствие на анализа на разходите за персонал по РЗОК за 2011 г. съотнесени към 10,000
души население от съответната територия на РЗОК,се правят следните констатации:

■ Средният брой на ефективно отработените дни на НЗОК на 10,000 души население за 2011
г. е 615 дни и бележи намаление от 5% спрямо 2009 г. Това намаление се дължи основно на
намалението на общо отработените дни от НЗОК за този период с 8%;
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Фигура 24. Процентно отклонение на броя отработени дни по РЗОК на 10,000 души от
средното ниво за всички РЗОК
Процентно отклонение на броя отработени дни по РЗОК
на 10,000 души за 2011 г. от средното ниво за всички РЗОК
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2 РЗОК Бургас
3 РЗОК Варна
4 РЗОК Велико Търново
5 РЗОК Видин
6 РЗОК Враца
7 РЗОК Габрово
8 РЗОК Добрич
9 РЗОК Кърджали
10 РЗОК Кюстендил
11 РЗОК Ловеч
12 РЗОК Монтана
13 РЗОК Пазарджик
14 РЗОК Перник
15 РЗОК Плевен
16 РЗОК Пловдив
17 РЗОК Разград
18 РЗОК Русе
19 РЗОК Силистра
20 РЗОК Сливен
21 РЗОК Смолян
22 РЗОК София - Град
23 РЗОК София - Област
24 РЗОК Стара Загора
25 РЗОК Търговище
26 РЗОК Хасково
27 РЗОК Шумен
28 РЗОК Ямбол

■ Броят ефективно отработени дни на 10,000 от съответното за РЗОК население отново
показва значителни амплитуди. В РЗОК Видин на 10,000 население съответстват 67%
повече отработени дни от средното за НЗОК, съответно това завишение е, както следва по
РЗОК: Плевен – 25%, Търговище – 23%, Силистра – 18%, Кюстендил и Ловеч – 16% и
Перник – 15%. По малко вложени отработени дни на 10,000 души население за 2011 г.,
което показва по-голяма икономичност са отчетени по РЗОК, както следва: София град –
38% по-малко, Русе – 34% по-малко, Пловдив – 29% по-малко, Варна – 24% по-малко,
София област – 21% по-малко, Благоевград и Хасково – 20% по-малко, Пазарджик и
Шумен – 18 % по-малко и Кърджали – 16% по-малко;

■ Средният разход за персонал на НЗОК на 10,000 души население за 2011 г. е 38,291 лв. и
бележи увеличение от 7% спрямо 2009 г. Увеличението на разхода на НЗОК за персонал
съпоставен към 10,000 човека население се дължи от една страна на увеличението на
разходите за персонал от 4% за периода и от друга на намаляване на населението на
страната през 2011 г. с близо 237 хил. лв. спрямо 2009 г.;
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Фигура 25. Процентно отклонение на разхода за персонал на РЗОК на 10,000 души за 2011 г.
спрямо средния размер за всички РЗОК
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на РЗОК на 10,000 души за 2011 г. спрямо средния размер за всички РЗОК
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11 РЗОК Ловеч
12 РЗОК Монтана
13 РЗОК Пазарджик
14 РЗОК Перник
15 РЗОК Плевен
16 РЗОК Пловдив
17 РЗОК Разград
18 РЗОК Русе
19 РЗОК Силистра
20 РЗОК Сливен
21 РЗОК Смолян
22 РЗОК София - Град
23 РЗОК София - Област
24 РЗОК Стара Загора
25 РЗОК Търговище
26 РЗОК Хасково
27 РЗОК Шумен
28 РЗОК Ямбол

■ Средният разход за персонал за 2011 г. на РЗОК Видин на 10,000 души население е с 18%
по-висок от средния за НЗОК. В РЗОК Силистра, Кюстендил и Смолян тези завишения са
съответно 6, 7 и 8%. РЗОК с разход за персонал под средното ниво бележат значително повисоки амплитуди: РЗОК – София град с 23 % по-ниско, Бургас с 22% по-ниско, Русе с
21% по-ниско, Благоевград с 18% по-ниско, Пазарджик със 17% по-ниско, Варна с 15% пониско, Пловдив и Хасково с 14% по-ниско, Шумен и Кърджали с 13 % по-ниско и Добрич
с 12 % по-ниско.
В допълнение към предишния анализ направен на база на 10,000 души население
Консултантът прави и допълнителен анализ на база 1,000,000 лв. здравноосигурителни
разходи. При този анализ ще бъде отчетен недостатъка на анализа на база 10,000 души свързан
със свободния избор на изпълнител от гражданите и възможността за ползване на медицински
услуги в други РЗОК. В следствие на анализа на разходите по РЗОК за персонал за 2011 г.
съотнесени към 1,000,000 здравноосигурителни разходи, се правят следните констатации:
Фигура 26. Брой отработени общо за НЗОК дни на 1 млн. лв. разход за периода 2009 г. – 2011 г.
Брой отработени общо за НЗОК дни на 1
млн. лв. разход за периода 2009 г. - 2011 г.
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■ Общият брой реално отработени дни в НЗОК съответстващи на 1,000,000 лв. отчетени
здравноосигурителни разходи намалява значително от 294 на 206 работни дни, което
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представлява намаление от 30%. Тази промяна е индикатор за 30% увеличение на
ефикасността на НЗОК по отношение на вложените реално изразходвани човекодни за
обработката на 1,000,000 лв.;
Фигура 27. Общ разход за персонал общо за НЗОК на 1 млн. лв. за периода 2009 г. – 2011 г.
Общ разход за персонал общо за НЗОК на 1
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■ Общият разход за персонал общо за НЗОК на 1 млн. лв. намалява от 16,230 до 12,830 лв.
или с 21%. Причината за това намаление е относително стабилните стойности на разхода за
персонал за периода при значителното увеличение на здравноосигурителните разходи.
Тази промяна е индикатор за 21% увеличение на ефикасността на НЗОК по отношение на
вложените разходи за персонал за обработката на 1,000,000 лв.;
Фигура 28. Процентно отклонение на брой отработени дни на 1 млн. лв. здравноосигурителни
разходи по РЗОК за 2011 г. спрямо средното за всички РЗОК
Процентно отклонение на брой отработени дни на 1 млн. лв.
здравноосигурителени разходи по РЗОК за 2011 г. спрямо средното ниво за
всички РЗОК
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■ Процентното отклонение на броя отработени дни на 1,000,000 лв. здравноосигурителни
разходи показва, че всички РЗОК, с изключение на София-град, Пловдив, Варна и Русе
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(Пазарджик с 5%), са със стойности под средното ниво. Това се дължи на големите обеми
здравноосигурителни разходи в тези РЗОК;
Фигура 29. Процентно отклонение на общия разход на РЗОК за персонал на 1 млн. лв.
здравноосигурителни разходи за 2011 г. спрямо средния размер за всички РЗОК
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■ Процентното

отклонение на общия разход за персонал на 1,000,000 лв.
здравноосигурителни разходи показва, че всички РЗОК, с изключение на София-град,
Пловдив, Варна и Русе (Пазарджик с 5%), са със стойности под средното ниво. Това се
дължи на големите обеми здравноосигурителни разходи в тези РЗОК;

■ Стойностите на ефикасността на НЗОК по РЗОК, като съотношение на вложените ресурси:
реално отработени човекодни и възнаграждение за персонала, спрямо съответстващото им
население (стъпка - 10,000 души) и здравноосигурителни разходи (стъпка - 1,000,000 лв.),
отчита част от РЗОК, е целесъобразно да бъдат анализирани заедно. Въпреки, че анализът
на ефикасността (отработени дни и разход за персонал) на 10,000 души население
идентифицира определени РЗОК, които са по-неефикасни спрямо средното ниво за всички
РЗОК, съответния анализ на база 1,000,000 души извежда, като по-неефективни спрямо
средния размер за всички РЗОК по-голямата част от РЗОК. Изключение правят София –
град, Пловдив, Варна, Русе и Пазарджик. Обективните фактори, довели до тези резултати
са влошената икономическа и демографска ситуация в северна България и някои
планински региони от една страна, и от друга концентрирането на населението и на
избраните изпълнители на медицинска помощ в големите градове.
Предвид важността на отчитането и предприемането на корективни мерки по отношението на
ефикасността по РЗОК е необходимо НЗОК регулярно да наблюдава от една страна
индикаторите за ефикасността на РЗОК и от друга степента на електронизация на здравното
обслужване на здравноосигурените граждани/отчитане на изпълнителите на медицинска
помощ.Консултантът ще разгледа също така и изводите от анализа на натовареността и на
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бизнес процесите, като при разработването на пътната карта за оптимизиране на НЗОК по
дейност 4 от проекта ще анализира извеждането на съответна препоръка за оптимизиране на
неефикасните РЗОК – чрез сливане или заместване на съществуващи РЗОК с изнесени офиси.
Консултантът ще дефинирана необходимите условия, който трябва да бъдат налични, за да
бъде успешно такова преструктуриране.

3.3

Обобщени изводи и констатации

На база на направения анализ на текущото състояние за ефикасността, се обобщават следните
основни констатации:
Силни страни

■ Планираните приходи на НЗОК за 2010 г. са преизпълнени с 1%;
■ Бюджетите на НЗОК за 2011 г. и 2012 г. са приети с балансирано бюджетно салдо;
■ Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, като елемент от приходната страна на
бюджета на НЗОК, за които отговаря НЗОК, средно за периода 2001 г. – 2011 г. е 15 млн.
лв. За 2010 г. и 2011 г. тези приходи са съизмерими със средния размер за периода и
представляват около 0.5% от приходите на НЗОК за съответните години. За тези години
приходите от глоби санкции и наказателни лихви (единствените, за които отговаря НЗОК)
са преизпълнени съответно с 20 и 33%;

■ Текущите разходи за възнаграждение на персонала и за издръжка на административните
дейности в НЗОК за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. са съответно 39.6 млн. лв., 35.4 млн. лв. и 36.3
млн. лв., което представлява съответно 2.3%, 1.7% и 1.4% от общите разходи на НЗОК. В
абсолютна сума, текущите разходи за персонал и издръжка за 2011 г. бележат намаление от
8.5% спрямо 2009 г. Размерът на разходите за персонал и издръжка за 2011 г., като
относителни суми към общите разходи на НЗОК бележи значителен темп на намаление –
39% спрямо 2009 г. Разходите за персонал и издръжка на административните дейности са в
рамките на определения в ЗЗО лимит от 3% от разходите на НЗОК. За 2011 г. тези разходи
са под 50% от нормативно определения максимален размер;

■ Намаляването на разходите за възнаграждение на персонала и за издръжка на
административните дейности при 32.6 % увеличение на управлявания бюджет за
здравноосигурителни плащания за 2011 г. спрямо 2009 г. е ясен пример за увеличаване на
ефикасността на НЗОК чрез намаление на вложените ресурси при едновременното
увеличаване на управлявания бюджет и предоставяния чрез него обем здравноосигурителни услуги в рамките на нормативно-определения пакет;

■ За всяка от разглежданите години се наблюдава икономия на отчетените спрямо
заложените в бюджета разходи за издръжка на административните дейности, съответно
37%, 60% и 63%;

■ Разходите за възнаграждение на персонала, осигуровки и др. на НЗОК са 27.1 млн. лв. за
2009 г. и 2010 г. и 28.1 млн. лв. за 2011 г. За разглеждания период тези разходи имат
стабилни стойности, като планираните разходи за 2012 г. са 28.8 млн. лв.;

■ Като процент от брутния вътрешен продукт на страната, отчетените текущи разходи за
здравноосигурителни плащания на НЗОК представляват 2.43 % за 2007 г. и съответно 2.91
% за 2011 г., което бележи темп на увеличение 20% на тези разходи, като процент от БВП
за съответната година;

■ Намаляването на разходите за издръжка на НЗОК от 2009 г. до 2011 г. от 1.5 до 1.1 % от
общите отчетени разходи на НЗОК за периода, при значителното увеличение на бюджета
на НЗОК за същия период (с 49.6 %) е пример за увеличаване на ефикасността на НЗОК;

■ Общият брой реално отработени дни в НЗОК съответстващи на 1,000,000 лв. отчетени
здравноосигурителни разходи намалява значително от 294 на 206 работни дни, което
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представлява намаление от 30%. Тази промяна е индикатор за 30% увеличение на
ефикасността на НЗОК по отношение на вложените реално изразходвани човекодни за
обработката на 1,000,000 лв.;

■ Общият разход за персонал общо за НЗОК на 1 млн. лв. намалява от 16,230 до 12,830 лв.
или с 21%. Причината за това намаление е относително стабилните стойности на разхода за
персонал за периода при значителното увеличение на здравноосигурителните разходи. Тази
промяна е индикатор за 21% увеличение на ефикасността на НЗОК по отношение на
вложените разходи за персонал за обработката на 1,000,000 лв.;

■ Намаляването на „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”
с 1.8 млн. лв. е показател за по-високо качество на издаваните от НЗОК актове за
установяване на нарушения и за по-добра ефективност на контролната дейност на НЗОК;

■ Общият брой реално отработени дни в НЗОК съответстващи на 1,000,000 лв. отчетени
здравноосигурителни разходи намалява значително от 294 на 206 работни дни, което
представлява намаление от 30%. Тази промяна е индикатор за 30% увеличение на
ефикасността на НЗОК по отношение на вложените реално изразходвани човекодни за
обработката на 1,000,000 лв.
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Слаби страни
Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

По
отношение
на
здравноосигурителните вноски, НАП
не е задължена и не предоставя
информация за броят на лицата, от
които
са
събрани
здравноосигурителни
вноски
по
категории лица.

Липсата на такава информация
възпрепятства НЗОК в процеса на
бюджетно планиране и ограничава
възможностите за адекватно
предвиждане на очакваните приходи.

Препоръчително е НАП да бъде
задължена
(чрез
съответно
изменение
и
допълнение
на
Инструкцията за взаимодействие
между НАП и НЗОК по чл. 69 от ЗЗО)
да предоставя на НЗОК, освен
информация за събраните суми за
здравноосигурителни вноски и броя
на
съответстващите
им
здравноосигурени лица по категории.

По отношение на трансферите за
здравно
осигуряване
от
републиканския
бюджет
за
нормативно определените категории
лица, не може да бъде направен
анализ по категории лица, тъй като в
Отчета за касово изпълнение на
бюджета по ЕБК липсва детайлна
информация
за
това,
какви
компоненти включва този трансфер.

Липсата на такава информация
възпрепятства НЗОК в процеса на
бюджетно планиране и ограничава
възможностите за адекватно
предвиждане на очакваните приходи.

Удачно би било, с цел по-ефективно
бюджетиране, тази информацията за
трансферите за здравно осигуряване
от републиканския бюджет да бъде
детайлизирана по категории лица –
суми и брой лица, и предоставена на
НЗОК от НАП, чрез съответно
изменение и допълнение на
Инструкцията за взаимодействие
между НАП и НЗОК по чл. 69 от ЗЗО
и от Министерство на финансите

Планираните в бюджета приходи на
НЗОК не са изпълнени за годините
2009 г. и 2011 г. съответно с 11% и
0.1 %. За 2009 г. отчетените приходи
от глоби, санкции и наказателни
лихви са с 59% по-малко от
планираните.
Като
абсолютен
размер,
неизпълнението
на
приходите в бюджета на НЗОК за
2009 г. се дължи едва 5% на
неизпълнените приходи от глоби,
санкции и наказателни лихви.

Събирането на приходите, с
изключение на тези за глоби, санкции
и наказателни лихви е функция на
НАП.

Наличните
към
31.12.2010
г.
средства по банковите и депозитни
сметки на НЗОК в размер на 1,413
млн. лв. са преведени служебно към
централния
бюджет,
съгласно
разпоредбите на § 27 (1) от Закона за
държавния бюджет на РБ за 2011 г.

Наличието на правна възможност за
иницииране на прехвърляне на
средства от наличностите на НЗОК
към централния бюджет, поставя под
съмнение независимостта на НЗОК,
както и не създава стимули в
институцията за ефикасност на
разходване на бюджетните ресурси,
т.к. при реализиране на икономии те
могат да бъдат служебно преведени
в централния бюджет с подобна
разпоредба.

Удачно би било да се поръсят
нормативни решения в Закона за
устройството на държавния бюджет и
в Закона за здравното осигуряване,
които да ограничават възможността
наличностите на НЗОК да бъдат
превеждани към централния бюджет.

Разходната страна на бюджета,
включително за здравноосигурителни
плащания, на НЗОК се определя на
база на исторически данни и в
рамките
на
определения
от
Министерство
на
финансите
разходен таван на НЗОК, а не като
резултат от анализ на очакваните
през
следващата
година
здравноосигурителни
потребности,
които би следвало да се покриват от
определения
пакет
нормативно
гарантирани здравни услуги.

Формирането на бюджета по този
начин
осигурява
бюджетна
дисциплина
в
контекста
на
консолидирания бюджет на страната,
но в същото време, създава риск от:

Препоръчително е да се въведе
процес, който да гарантира, че
планирането на разходната страна
на бюджета на НЗОК ще се основава
на анализ на здравните нужди на
населението и ще съответства на (не
са по-малко и не превишават)
здравните нужди на гражданите
предвид нормативно определения
пакет гарантирани здравни услуги,
съгласно чл. 2 от ЗЗО. В тази връзка
е целесъобразно на обособения в ЦУ
на НЗОК отдел „Анализи на
медицинските дейности” да бъдат
вменени функции по анализ на
потребностите на населението от
здравни услуги, резултатите от който
да бъдат използвани, като една от
базите за изготвяне на проекта на
разходната страна на бюджета на

Слаби страни

■

Нефинансиране
на
здравни
услуги, за които населението има
необходимост и които попадат в
обхвата на основния нормативно
определен пакет от здравни
дейности или

■

Надфинансиране
услуги,
потребностите на
поради наличието
гарантиран
за
бюджет.

на
здравни
надминаващи
населението
на определен
изразходване

Прилаганият начин на изготвяне на

Не се отправя препоръка, т.к. за 2010
г. и 2011 г. приходите от глоби
санкции и наказателни лихви
(единствените, за които отговаря
НЗОК) са преизпълнени съответно с
20 и 33%.
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Слаби страни

Оценка / въздействие върху
организацията
бюджета на НЗОК, воден от
предварително определен разходен
таван от Министерство на финансите
намалява
възможностите
за
провеждане на здравна политика и
не дава възможност за прилагане на
механизми за ефикасност.

Препоръка/ предложения за
подобрение
НЗОК.
Удачно би било, като част от
индикаторите, които НЗОК ще използва
за регулярно наблюдение на разходната
страна на бюджета, да присъства освен
индикатор за увеличението на разходите
за здравноосигурителни плащания, и
индикатор
за
оценка
на
удовлетвореността
на
здравноосигурените
лица
(чрез
представително
социологическо
проучване). Наблюдението на така
дефинирания
индикатор
ще
даде
възможност за съпоставянето му с
темповете
на
увеличение
на
здравноосигурителните
разходи
на
НЗОК, като част от разходната страна на
бюджета на институцията.

Съгласно отчетите за касовото
изпълнение на бюджета на НЗОК за
2009 г., 2010 г. и 2011 г. е видно, че
независимо че бюджетите за 2009 г.
и 2010 г. са приети и изпълнени с
излишък, в края на тези години са
налични значителни неразплатени
задължения за здравноосигурителни
плащания, съответно 304.6 млн. лв. и
108.8 млн. лв.

на
задължения
и
Наличието
прехвърлянето им към следващата
бюджетна година при наличие на
излишък в бюджета е показател за
липса на достатъчна ефективност
при изпълнението на бюджета за
2009 г. и 2010 г. Това не е в
съответствие с изискванията за
разпоредителите
с
бюджетни
кредити определени в чл. 39, ал. 4 от
на
Закона
за
устройството
държавния бюджет.

Следва да се осигури спазване на
изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити, определени в чл.
39, ал. 4 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

Сумата
на
неразплатените
задължения към изпълнителите на
медицинска помощ в края на 2011 г.
е 171.4 млн. лв. Тъй като бюджета за
2011 г. е планиран и изпълнен с
балансирано
бюджетно
салдо,
наличието на тези задължения
показва, че ако те бяха изплатени,
съгласно договорните задължения на
НЗОК
с
изпълнителите
на
медицинска помощ, НЗОК би била в
ситуация на бюджетен дефицит.

Това не е в съответствие с
изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити определени в чл.
39, ал. 4 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

Следва да се осигури спазване на
изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити, определени в чл.
39, ал. 4 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

За 2011 г. НЗОК залага трансфер от
340 млн. лв. към Министерство на
здравеопазването,
представляващ
12.9 % от отчетените разходи и
трансфери към бюджета на НЗОК.
Подобен
трансфер
към
Министерство на здравеопазването в
размер на 100 млн. лв. е заложен и в
бюджета на НЗОК за 2012 г. С
решение
№
8
от
2012
г.,
Конституционният съд обяви за
противоконституционни
разпоредбите
определящи
този
трансфер – чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 от
Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 99/2011 г.), третиращ
този трансфер за 2012 г.

Поради този трансфер, разходите за
здравноосигурителни плащания, като
процент от общите разходи и
трансфери
на
НЗОК,
бележат
намаление от 96% за 2010 г. на 84%
за 2011 г.

Избягване залагането на трансфери
от НЗОК към Министерство на
здравеопазването.

За разглеждания период, размерът

В нормативната рамка, определяща

Удачно би било нормативно (чрез

Изпълнението на бюджета на НЗОК
за 2011 г. не е достатъчно
ефективно.
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Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

на резерва за непредвидени и
неотложни плащания се планира в
рамките на определения размер –
5% за 2010 г. и 10% за 2009 г. и за
2011 г. Предвиденият в годишния
бюджет
на
касата
резерв
е
изразходван до края на всяка
бюджетна година, предвид че той не
присъства в отчета за изпълнение на
бюджета.

резерва в бюджета на НЗОК не е
регулирано, как се процедира, ако
резервът не бъде изразходван – къде
се акумулира и как се изразходва.

съответни промени в чл. 26 от Закона
за здравното осигуряване) да се
регулира как се третира резерва на
НЗОК в случаите, в които той не е
изразходван изцяло през текущата
година, с цел стимулиране на
неговото акумулиране за посрещане
на неотложни плащания както и
дейности,
способстващи
механизмите на разплащане и
качеството на медицинската помощ,
а не ежегодно разходване.

Отчетените
от
НЗОК
здравноосигурителни разходи за
медицинска
помощ,
оказана
в
съответствие
с
правилата
за
координация
на
системите
за
социална сигурност за 2011 г. в
размер 15,200 млн. лв. са 582.5% повисоки от тези за 2009 г.

Това увеличение е най-голямото
увеличение в процентно измерение
на
елемент
от
здравноосигурителните разходи за
разглеждания период.

представената
на
Предвид
интервютата с служители на ЦУ на
НЗОК информация за предстоящи
още по-големи обеми плащания за
този вид разходи, е препоръчително
НЗОК да анализира причините за
това увеличение и да предложи
въвеждането на механизми за
ограничаване на тази тенденция.
Допълнително, с цел подпомагане на
този регулярен анализ, следва да
бъдат въведени индикатори, като
част от Системата от индикатори на
НЗОК, за наблюдение на промяната
на
тази
категория
здравноосигурителни разходи във
времето.

Липса
на
увеличаване
на
административните разходи през
2011 г. при значителното увеличение
на отчетената разходна страна на
бюджета на НЗОК през 2011 г.
спрямо 2009 г.

Риск дали необходимото количество
и качество на извършване контроли
съответстващо
на
увеличения
разходван
от
НЗОК
здравноосигурителен
бюджет
са
гарантирани
чрез
тяхното
оптимизиране
или
чрез
други
механизми.

на
Залагане
измерване
на
дейността
в
индикатори.

НЗОК
не
прилага
програмно
бюджетиране
а
бюджет
по
икономически елементи.

Липсата на програмно бюджетиране
не дава възможност за дефиниране
на отделни програми на НЗОК, за
които да бъдат определени ясни
индикатори
за
измерване
изпълнението на съответните цели,
счетоводно отчитане на вложените
по програми ресурси за персонал и
издръжка.

Удачно би било НЗОК, след влезлите
в сила през юли 2012 г. промени в
Закона за държавния служител и
включването й към държавната
администрация, както и в контекста
на подготвяния от Министерство на
финансите Закон за публичните
финанси,
да
пристъпи
към
поетапното въвеждане на програмно
бюджетиране.

Слаби страни

индикатори
резултатите
Системата

за
от
от

Това
ще
улесни
процеса
на
целеполагане и ще даде възможност
за
по-голяма
прозрачност
при
управление
на
акумулирания
здравноосигурителен ресурс и за
подпомагане
вземането
на
управленски решения.
Анализът
на
ефикасността
(отработени дни и разход за
персонал) на 10,000 души население
идентифицира определени РЗОК,
които са по-неефикасни спрямо
средното ниво за всички РЗОК, като
съответният
анализ
на
база
1,000,000 души извежда, като понеефективни
спрямо
средния
размер, по-голямата част от РЗОК.

Обективните фактори, довели да
влошената
тези
резултати
са
икономическа
и
демографска
ситуация в северна България и някои
планински региони от една страна, и
от
друга
концентрирането
на
населението
и
на
избраните
изпълнители на медицинска помощ в
големите градове.

Осигуряване
на
пълна
електронизация на функциите на
РЗОК съответно по обслужването на
здравноосигурените граждани и по
отчитане на изпълнителите на
медицинска помощ.
Предвид важността на отчитането и
предприемането на корективни мерки
по отношението на ефикасността по
РЗОК е необходимо НЗОК регулярно
да наблюдава от една страна

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Оценка / въздействие върху
организацията

Слаби страни

Препоръка/ предложения за
подобрение
индикаторите за ефикасността на
РЗОК и от друга степента на
електронизация
на
здравното
обслужване/отчитане.

Направеният сравнителен анализ на
разхода за заплащане на персонала
на един служител и на един
ефективно отработен ден по РЗОК и
ЦУ на НЗОК сочи значителни разлики
спрямо средното за НЗОК ниво.

Констатираните
разлики
идентифицират
липсата
на
унифицирана система за заплащане
на персонала в НЗОК.

Препоръчително е, в контекста на
преминаването от 1 юли 2012 г. към
държавната администрация, за НЗОК
да бъде въведена единна политика
на заплащане, съгласно съответните
утвърдени политики на заплащане в
държавната администрация, която да
съпоставимост
на
гарантира
средните нива на възнаграждение на
РЗОК с тези на ЦУ на НЗОК, чрез
поетапното увеличаване на нивата в
РЗОК. Това би допринесло до
запазване
на
натрупания
административен капацитет и до
привличане на допълнителни кадри в
РЗОК, където е необходимо.

Децентрализиране на търговете за
лекарствени
продукти
за
злокачествени заболявания, които в
момента са отговорност съответните
индивидуални изпълнители.

Увеличен риск за ефективност и
ефикасност в следните направления:

В тази връзка е целесъобразно да се
анализира
възможността
за
централизиране на търговете за
лекарствени
продукти
за
злокачествени заболявания, които в
момента са отговорност съответните
индивидуални изпълнители.

Към датата на изготвяне на доклада
методологията за заплащания на
болниците включва заплащане на
болниците да се осъществява по т.н.
„делегирани бюджети” (Правила за
определяне
на
задължителните
годишни прогнозни стойности за
дейностите за БВП към договорите с
изпълнителите на БМП в РЗОК –
приети с Решение на Надзорния
съвет
№
РД-НС-04-04
от
31.01.2012г.).

■

Невъзможност за постигане на
обеми
лекарства,
които
да
намалят риска от изчерпване на
наличностите
за
конкретно
болнично заведение;

■

Невъзможност за договаряне на
цени, които да съответстват на
цените при по-големите обеми.

Тези правила определят годишните
прогнозни стойности на исторически
принцип, което освен положителния
ефект на дефиниране на разходите в
определени граници, крие и рискове
от
намаляване
на
конкурентоспособността
между
изпълнителите
на
БМП,
нефинансиране
на
извършени
дейности или стремеж от пълно
изразходване
на
определените
прогнозни стойности, независимо от
фактическата
потребност
от
болнични медицински услуги.

Препоръчително е тази методология
да бъде анализирана и подобрена с
цел въвеждане на възможности за
конкурентоспособност
между
изпълнителите на БМП, реалното
търсене на болнични медицински
услуги и отчитане на качеството на
предоставяните услуги.
В публикувания на Интернет
страницата на НЗОК проект на
принципи за формиране на прогнозни
обеми дейности на лечебни
заведения за болнична помощ за
2013 г. се дефинира основната цел
на предложения подход –
реализиране на идеята „Парите
следват пациента”, при отчитане
реалните потребности от медицински
услуги. Определянето на обективни,
измерими показатели за определяне
на прогнозния обем дейности,
обвързани с основните демографски
характеристики на населението, би
допринесло за преодоляване на
някои недостатъци на действащия в
момента подход на определяне на
задължителни прогнозни стойности
на бюджети на болниците.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
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Оценка / въздействие върху
организацията

Слаби страни
Офисите на ЦУ на НЗОК и на РЗОК –
София се помещават в жилищни
сгради, като част от дирекциите от
една институция се намират в
различни сгради, които не са в
непосредствено съседство.

Това не е ефикасно с оглед на:

■

загубата на работно време за
придвижване за осъществяване
на срещи;

■

по-високите разходи за охрана и
риск от загуба на информация на
физически носител при пренасяне
между
сградите
и
разпространяване
на
информация,
предвид
съжителството със семейства и
офиси в същата сграда;

■

риск за имиджа на НЗОК, предвид
помещаването в жилищни сгради.

Препоръка/ предложения за
подобрение
Препоръчително е НЗОК да изготви
план за обособяване на офисите на
ЦУ на НЗОК и на СЗОК в
самостоятелни
административни
нежилищни
сгради,
което
ще
митигира представените рискове за
ефикасността.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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4

Области и предложения за подобрения

4.1

Ефективност

Силни страни:

■ Разработват се ежегодни годишни планове за дейността и годишни отчети за НЗОК и
всички РЗОК;

■ Съществува ясно дефинирана мисия на РЗОК София;
■ Разработен e стратегически план за дейността на РЗОК София за периода 2011 г. – 2013 г.;
■ Съществува процес на планиране и отчитане, който следва да бъде оформен в писмена
процедура;

■ В годишния план на НЗОК за 2011 г. са заложени цели и съответните дейности, които да се
предприемат за тяхното изпълнение;

■ В годишните отчети на НЗОК се представят идентифицирани проблеми и възможности за
тяхното преодоляване;

■ Разработена е детайла процедура за оценка и управление на риска, която позволява всеки
идентифициран риск да бъде оценен по различни критерии, да бъде възложен на отговорно
лице и да бъде проследяван във времето;

■ Областите на политики на НЗОК са подкрепени от стратегически документи.
Слаби страни:
Слаби страни

Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

Към настоящия момент годишното
планиране и отчитане в НЗОК
започва след издаване на
съответната заповед от управителя
на НЗОК. Липсва унифицирана
процедура. Зададените изисквания
в заповедта са прекалено общи и не
резултират в единен формат на
всички планове и отчети.

Това води до неефективност в
процеса на целеполагане и
отчитане.

Следва да се въведе процедура за
разработване на годишни планове и
отчети за дейността, която да задава
унифициран формат.

В рамките на ЦУ на НЗОК не се
изготвят годишни планове и отчети
за дейността на ЦУ. Не е видно до
каква степен годишните планове и
отчети на НЗОК обхваща дейността
на ЦУ на НЗОК и РЗОК.

Липсата на годишни планове и
отчети за дейността на ЦУ на
НЗОК не дава цялостност на
планирането и отчитането в
НЗОК.

Необходимо е да се разработват отделни
годишни планове и отчети за дейността
на ЦУ на НЗОК, които впоследствие да се
вземат предвид при изготвянето на
годишния план на НЗОК.

Настоящият формат на годишните
планове и отчети за дейността на
НЗОК предлага единствено общо
съдържание, без да задава
конкретни изисквания за обем на
документа и индикатори.

Настоящите изисквания за
подготовка на годишните планове
и отчети на НЗОК не дават
достатъчно ясни насоки, което
резултира в разработването на
разнородни доклади.

Необходимо е да се разработи детайлен
унифициран формат на годишните
планове и отчети, които задават
конкретни изисквания за структурата и
обема на документите.

Това води до несъпоставимост на
информацията и ограничена
възможност за сравнителен
анализ между изпълнението на
РЗОК в рамките на една година и
идентифицирането на тенденции
за определен период от време.

Формата следва да дефинира също така
индикатори за количество, качество,
ефективност и ефикасност на
извършваните дейности; периодите за
отчитане на съответните индикатори.
Трябва да се включи изискване
определените цели да бъдат „SMART”.
Необходимо е да бъдат планирани
обучения за служителите на ръководни
позиции по стратегическо и оперативно
планиране.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект BG051PO002/10/1.1‐02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

65

Слаби страни
Не е наличен стратегически план за
дейността на НЗОК за периода след
2009 г.

Оценка / въздействие върху
организацията
Съществува неяснота по
отношение на стратегическите
цели на НЗОК.

Препоръка/ предложения за
подобрение
Необходимо е да се разработи
Стратегически план за дейността на
НЗОК, който да спомага за дефиниране
на годишните цели както на НЗОК, така и
на РЗОК и съответните административни
звена.
Не е необходимо разработването на
отделни стратегически планове за всички
РЗОК.

Мисията и визията на НЗОК са
заложени некоректно в годишните
планове за дейността

Липсата на добре формулирани
мисия и визия е предпоставка за
трудности при осъществяването
на дейностите.

Да се дефинират ясни мисия и визия,
които да бъдат достъпни за обществото и
които да бъдат обособени в единен
стратегически документ на НЗОК.

Формулирането на годишни
мисия и визия не позволява
основната цел за създаването на
НЗОК, както и дългосрочната
визия за бъдещето й, да бъдат
изпълнени.

Да се формулира единна мисия за цялата
НЗОК, тъй като всички РЗОК и ЦУ
принадлежат към една структура с една
обща мисия.

Служителите в НЗОК не са
запознати с мисията и визията на
структурата.

Мисията и визията на НЗОК не са
достатъчно добре комуникирани
със служителите, което води до
липсата на яснота по отношение
на основната цел на НЗОК и
нейното бъдещо развитие.

Необходимо е да се разработи единна
мисия за НЗОК, както и ясна визия за
бъдещето, в общ стратегически документ,
който да бъде достъпен за всеки
служител в НЗОК.

Целите не са SMART (конкретни,
измерими, съгласувани, постижими
и определени във времето).

Ограничава се възможността за
проследяване изпълнението на
целите и оценката на
ефективността.

Да се осъществява контрол за това дали
дефинираните цели са SMART.

Не е обезпечено измерването на
изпълнението на годишните цели
чрез дефиниране на конкретни
показатели и съответните целеви
стойности. .

Съществува риск от неефективно
целеполагане и невъзможност да
бъдат измерени заложените
цели.

Да се разработят показатели за
измерване изпълнението на годишните
цели за количество, качество,
ефективност и ефикасност на
извършваните дейности.

Целите в годишните планове на
РЗОК не съвпадат с целите на
НЗОК от плановете за съответните
години.

Наличието на различни цели на
звената в рамките на НЗОК – ЦУ
на НЗОК и РЗОК създава риск от
некоректно целеполагане, което
не способства изпълнението на
мисията, визията и целите на
цялата институция – НЗОК.

Препоръчително е целите на НЗОК да са
приложими за ЦУ на НЗОК и за всички
РЗОК. Те следва да се дефинират при
стартиране на съответната процедура и
да се използват от всички звена в
институцията.В същото време ЦУ и РЗОК
следва да заложат конкретни целеви
стойности на дефинираните индикатори
за измерване на изпълнението.

4.2

Ефикасност

Силни страни

■ Планираните приходи на НЗОК за 2010 г. са преизпълнени с 1%;
■ Бюджетите на НЗОК за 2011 г. и 2012 г. са приети с балансирано бюджетно салдо;
■ Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, като елемент от приходната страна на
бюджета на НЗОК, за които отговаря НЗОК, средно за периода 2001 г. – 2011 г. е 15 млн.
лв. За 2010 г. и 2011 г. тези приходи са съизмерими със средния размер за периода и
представляват около 0.5% от приходите на НЗОК за съответните години. За тези години
приходите от глоби санкции и наказателни лихви (единствените, за които отговаря НЗОК)
са преизпълнени съответно с 20 и 33%;

■ Текущите разходи за възнаграждение на персонала и за издръжка на административните
дейности в НЗОК за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. са съответно 39.6 млн. лв., 35.4 млн. лв. и 36.3
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млн. лв., което представлява съответно 2.3%, 1.7% и 1.4% от общите разходи на НЗОК. В
абсолютна сума, текущите разходи за персонал и издръжка за 2011 г. бележат намаление от
8.5% спрямо 2009 г. Размерът на разходите за персонал и издръжка за 2011 г., като
относителни суми към общите разходи на НЗОК бележи значителен темп на намаление –
39% спрямо 2009 г. Разходите за персонал и издръжка на административните дейности са в
рамките на определения в ЗЗО лимит от 3% от разходите на НЗОК. За 2011 г. тези разходи
са под 50% от нормативно определения максимален размер;

■ Намаляването на разходите за възнаграждение на персонала и за издръжка на
административните дейности при 32.6 % увеличение на управлявания бюджет за
здравноосигурителни плащания за 2011 г. спрямо 2009 г. е ясен пример за увеличаване на
ефикасността на НЗОК чрез намаление на вложените ресурси при едновременното
увеличаване на управлявания бюджет и предоставяния чрез него обем здравноосигурителни услуги в рамките на нормативно-определения пакет;

■ За всяка от разглежданите години се наблюдава икономия на отчетените спрямо
заложените в бюджета разходи за издръжка на административните дейности, съответно
37%, 60% и 63%;

■ Разходите за възнаграждение на персонала, осигуровки и др. на НЗОК са 27.1 млн. лв. за
2009 г. и 2010 г. и 28.1 млн. лв. за 2011 г. За разглеждания период тези разходи имат
стабилни стойности, като планираните разходи за 2012 г. са 28.8 млн. лв.;

■ Като процент от брутния вътрешен продукт на страната, отчетените текущи разходи за
здравноосигурителни плащания на НЗОК представляват 2.43 % за 2007 г. и съответно 2.91
% за 2011 г., което бележи темп на увеличение 20% на тези разходи, като процент от БВП
за съответната година;

■ Намаляването на разходите за издръжка на НЗОК от 2009 г. до 2011 г. от 1.5 до 1.1 % от
общите отчетени разходи на НЗОК за периода, при значителното увеличение на бюджета
на НЗОК за същия период (с 49.6 %) е пример за увеличаване на ефикасността на НЗОК;

■ Общият брой реално отработени дни в НЗОК съответстващи на 1,000,000 лв. отчетени
здравноосигурителни разходи намалява значително от 294 на 206 работни дни, което
представлява намаление от 30%. Тази промяна е индикатор за 30% увеличение на
ефикасността на НЗОК по отношение на вложените реално изразходвани човекодни за
обработката на 1,000,000 лв.;

■ Общият разход за персонал общо за НЗОК на 1 млн. лв. намалява от 16,230 до 12,830 лв.
или с 21%. Причината за това намаление е относително стабилните стойности на разхода за
персонал за периода при значителното увеличение на здравноосигурителните разходи.
Тази промяна е индикатор за 21% увеличение на ефикасността на НЗОК по отношение на
вложените разходи за персонал за обработката на 1,000,000 лв.;

■ Намаляването на „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”
с 1.8 млн. лв. е показател за по-високо качество на издаваните от НЗОК актове за
установяване на нарушения и за по-добра ефективност на контролната дейност на НЗОК;

■ Общият брой реално отработени дни в НЗОК съответстващи на 1,000,000 лв. отчетени
здравноосигурителни разходи намалява значително от 294 на 206 работни дни, което
представлява намаление от 30%. Тази промяна е индикатор за 30% увеличение на
ефикасността на НЗОК по отношение на вложените реално изразходвани човекодни за
обработката на 1,000,000 лв.
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Слаби страни
Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

По
отношение
на
здравноосигурителните вноски, НАП
не е задължена и не предоставя
информация за броят на лицата, от
които
са
събрани
здравноосигурителни
вноски
по
категории лица.

Липсата на такава информация
възпрепятства НЗОК в процеса на
бюджетно планиране и ограничава
възможностите за адекватно
предвиждане на очакваните приходи

Препоръчително е НАП да бъде
задължена да предоставя на НЗОК,
освен събраните суми за
здравноосигурителни вноски и броят
на съответстващите им
здравноосигурени лица.

По отношение на трансферите за
здравно
осигуряване
от
републиканския
бюджет
за
нормативно определените категории
лица, не може да бъде направен
анализ по категории лица, тъй като в
Отчета за касово изпълнение на
бюджета по ЕБК липсва детайлна
информация
за
това,
какви
компоненти включва този трансфер.

Липсата на такава информация
възпрепятства НЗОК в процеса на
бюджетно планиране и ограничава
възможностите за адекватно
предвиждане на очакваните приходи.

Удачно би било, с цел по ефективно
бюджетиране, тази информацията за
трансферите за здравно осигуряване
от републиканския бюджет да бъде
детайлизирана по категории лица –
суми и брой лица, и предоставена на
НЗОК от Министерство на
финансите.

Планираните в бюджета приходи на
НЗОК не са изпълнени за годините
2009 г. и 2011 г. съответно с 11% и
0.1 %. За 2009 г. отчетените приходи
от глоби, санкции и наказателни
лихви са с 59% по-малко от
планираните.
Като
абсолютен
размер,
неизпълнението
на
приходите в бюджета на НЗОК за
2009 г. се дължи едва 5% на
неизпълнените приходи от глоби,
санкции и наказателни лихви.

Събирането на приходите, с
изключение на тези за глоби, санкции
и наказателни лихви е функция на
НАП.

Наличните
към
31.12.2010
г.
средства по банковите и депозитни
сметки на НЗОК в размер на 1,413
млн. лв. са преведени служебно към
централния
бюджет,
съгласно
разпоредбите на § 27 (1) от Закона за
държавния бюджет на РБ за 2011 г.

Наличието на правна възможност за
иницииране на прехвърляне на
средства от наличностите на НЗОК
към централния бюджет, поставя под
съмнение независимостта на НЗОК,
както и не създава стимули в
институцията за ефикасност на
разходване на бюджетните ресурси,
т.к. при реализиране на икономии те
могат да бъдат служебно преведени
в централния бюджет с подобна
разпоредба.

Удачно би било да се поръсят
нормативни решения в Закона за
устройството на държавния бюджет и
в Закона за здравното осигуряване,
които да ограничават възможността
наличностите на НЗОК да бъдат
превеждани към централния бюджет.

Разходната страна на бюджета,
включително за здравноосигурителни
плащания, на НЗОК се определя на
база на исторически данни и в
рамките
на
определения
от
Министерство
на
финансите
разходен таван на НЗОК, а не като
резултат от анализ на очакваните
през
следващата
година
здравноосигурителни
потребности,
които би следвало да се покриват от
определения
пакет
нормативно
гарантирани здравни услуги.

Формирането на бюджета по този
начин
осигурява
бюджетна
дисциплина
в
контекста
на
консолидирания бюджет на страната,
но в същото време, създава риск от:

Препоръчително е да се въведе
процес, който да гарантира, че
планирането на разходната страна
на бюджета на НЗОК ще се основава
на анализ на здравните нужди на
населението и ще съответства на (не
са по-малко и не превишават)
здравните нужди на гражданите
предвид нормативно определения
пакет гарантирани здравни услуги,
съгласно чл. 2 от ЗЗО.

Слаби страни

■

Нефинансиране
на
здравни
услуги, за които населението има
необходимост и които попадат в
обхвата на основния нормативно
определен пакет от здравни
дейности или

■

Надфинансиране
услуги,
потребностите на
поради наличието
гарантиран
за
бюджет.

Не се отправя препоръка, т.к. за 2010
г. и 2011 г. приходите от глоби
санкции и наказателни лихви
(единствените, за които отговаря
НЗОК) са преизпълнени съответно с
20 и 33%.

на
здравни
надминаващи
населението
на определен
изразходване

Прилаганият начин на изготвяне на
бюджета на НЗОК, воден от
предварително определен разходен
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Слаби страни

Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

таван от Министерство на финансите
намалява
възможностите
за
провеждане на здравна политика и
не дава възможност за прилагане на
механизми за ефикасност.
Съгласно отчетите за касовото
изпълнение на бюджета на НЗОК за
2009 г., 2010 г. и 2011 г. е видно, че
независимо че бюджетите за 2009 г.
и 2010 г. са приети и изпълнени с
излишък, в края на тези години са
налични значителни неразплатени
задължения за здравноосигурителни
плащания, съответно 304.6 млн. лв. и
108.8 млн. лв.

на
задължения
и
Наличието
прехвърлянето им към следващата
бюджетна година при наличие на
излишък в бюджета е показател за
липса на достатъчна ефективност
при изпълнението на бюджета за
2009 г. и 2010 г. Това не е в
съответствие с изискванията за
разпоредителите
с
бюджетни
кредити определени в чл. 39, ал. 4 от
на
Закона
за
устройството
държавния бюджет.

Следва да се осигури спазване на
изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити, определени в чл.
39, ал. 4 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

Сумата
на
неразплатените
задължения към изпълнителите на
медицинска помощ в края на 2011 г.
е 171.4 млн. лв. Тъй като бюджета за
2011 г. е планиран и изпълнен с
балансирано
бюджетно
салдо,
наличието на тези задължения
показва, че ако те бяха изплатени,
съгласно договорните задължения на
НЗОК
с
изпълнителите
на
медицинска помощ, НЗОК би била в
ситуация на бюджетен дефицит.

Това не е в съответствие с
изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити определени в чл.
39, ал. 4 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

Следва да се осигури спазване на
изискванията за разпоредителите с
бюджетни кредити, определени в чл.
39, ал. 4 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

За 2011 г. НЗОК залага трансфер от
340 млн. лв. към Министерство на
здравеопазването,
представляващ
12.9 % от отчетените разходи и
трансфери към бюджета на НЗОК.
Подобен
трансфер
към
Министерство на здравеопазването в
размер на 100 млн. лв. е заложен и в
бюджета на НЗОК за 2012 г. С
решение
№
8
от
2012
г.,
Конституционният съд обяви за
противоконституционни
разпоредбите
определящи
този
трансфер – чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 от
Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 99/2011 г.), третиращ
този трансфер за 2012 г.

Поради този трансфер, разходите за
здравноосигурителни плащания, като
процент от общите разходи и
трансфери
на
НЗОК,
бележат
намаление от 96% за 2010 г. на 84%
за 2011 г.

Избягване залагането на трансфери
от НЗОК към Министерство на
здравеопазването.

За разглеждания период, размерът
на резерва за непредвидени и
неотложни плащания се планира в
рамките на определения размер –
5% за 2010 г. и 10% за 2009 г. и за
2011 г. Предвиденият в годишния
бюджет
на
касата
резерв
е
изразходван до края на всяка
бюджетна година, предвид че той не
присъства в отчета за изпълнение на
бюджета.

В нормативната рамка, определяща
резерва в бюджета на НЗОК не е
регулирано, как се процедира, ако
резервът не бъде изразходван – къде
се акумулира и как се изразходва.

Удачно би било нормативно да се
регулира как се третира резерва на
НЗОК в случаите, в които той не е
изразходван изцяло през текущата
година, с цел стимулиране на
неговото акумулиране за посрещане
на неотложни плащания както и
дейности,
способстващи
механизмите на разплащане и
качеството на медицинската помощ,
а не ежегодно разходване.

Отчетените
от
НЗОК
здравноосигурителни разходи за
медицинска
помощ,
оказана
в

Това увеличение е най-голямото
увеличение в процентно измерение
на
елемент
от

Предвид
представената
на
интервютата с служители на ЦУ на
НЗОК информация за предстоящи

Изпълнението на бюджета на НЗОК
за 2011 г. не е достатъчно
ефективно.
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Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

съответствие
с
правилата
за
координация
на
системите
за
социална сигурност за 2011 г. в
размер 15,200 млн. лв. са 582.5% повисоки от тези за 2009 г.

здравноосигурителните разходи за
разглеждания период.

още по-големи обеми плащания за
този вид разходи, е препоръчително
НЗОК да анализира причините за
това увеличение и да предложи
въвеждането на механизми за
ограничаване на тази тенденция.

Липса
на
увеличаване
на
административните разходи през
2011 г. при значителното увеличение
на отчетената разходна страна на
бюджета на НЗОК през 2011 г.
спрямо 2009 г.

Риск дали необходимото количество
и качество на извършване контроли
съответстващо
на
увеличения
разходван
от
НЗОК
здравноосигурителен
бюджет
са
гарантирани
чрез
тяхното
оптимизиране
или
чрез
други
механизми.

Залагане
измерване
дейността.

НЗОК
не
прилага
програмно
бюджетиране
а
бюджет
по
икономически елементи.

Липсата на програмно бюджетиране
не дава възможност за дефиниране
на отделни програми на НЗОК, за
които да бъдат определени ясни
индикатори
за
измерване
изпълнението на съответните цели,
счетоводно отчитане на вложените
по програми ресурси за персонал и
издръжка.

Удачно би било НЗОК, след влезлите
в сила през юли 2012 г. промени в
Закона за държавния служител и
включването й към държавната
администрация, както и в контекста
на подготвяния от Министерство на
финансите Закон за публичните
финанси,
да
пристъпи
към
поетапното въвеждане на програмно
бюджетиране.

Слаби страни

на
на

индикатори
резултатите

за
от

Това
ще
улесни
процеса
на
целеполагане и ще даде възможност
за
по-голяма
прозрачност
при
управление
на
акумулирания
здравноосигурителен ресурс и за
подпомагане
вземането
на
управленски решения.
Направеният сравнителен анализ на
разхода за заплащане на персонала
на един служител и на един
ефективно отработен ден по РЗОК и
ЦУ на НЗОК сочи значителни разлики
спрямо средното за НЗОК ниво.

Констатираните
разлики
идентифицират
липсата
на
унифицирана система за заплащане
на персонала в НЗОК.

Препоръчително е, в контекста на
преминаването от 1 юли 2012 г. към
държавната администрация, за НЗОК
да бъде въведена единна политика
на заплащане, съгласно съответните
утвърдени политики на заплащане в
държавната администрация, която да
съпоставимост
на
гарантира
средните нива на възнаграждение на
РЗОК с тези на ЦУ на НЗОК, чрез
поетапното увеличаване на нивата в
РЗОК. Това би допринесло до
запазване
на
натрупания
административен капацитет и до
привличане на допълнителни кадри в
РЗОК, където е необходимо.

Децентрализиране на търговете за
лекарствени
продукти
за
злокачествени заболявания, които в
момента са отговорност съответните
индивидуални изпълнители.

Увеличен риск за ефективност и
ефикасност в следните направления:

В тази връзка е целесъобразно да се
анализира
възможността
за
централизиране на търговете за
лекарствени
продукти
за
злокачествени заболявания, които в
момента са отговорност съответните
индивидуални изпълнители.

■

Невъзможност за постигане на
обеми
лекарства,
които
да
намалят риска от изчерпване на
наличностите
за
конкретно
болнично заведение;

■

Невъзможност за договаряне на
цени, които да съответстват на
цените при по-големите обеми.
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Оценка / въздействие върху
организацията

Препоръка/ предложения за
подобрение

Тези правила определят годишните
прогнозни стойности на исторически
принцип, което освен положителния
ефект на дефиниране на разходите в
определени граници, крие и рискове
от
намаляване
на
конкурентоспособността
между
изпълнителите
на
БМП,
нефинансиране
на
извършени
дейности или стремеж от пълно
изразходване
на
определените
прогнозни стойности, независимо от
фактическата
потребност
от
болнични медицински услуги.

Препоръчително е тази методология
да бъде анализирана и подобрена с
цел въвеждане на възможности за
конкурентоспособност
между
изпълнителите на БМП, реалното
търсене на болнични медицински
услуги и отчитане на качеството на
предоставяните услуги.

Слаби страни
Към датата на изготвяне на доклада
методологията за заплащания на
болниците включва заплащане на
болниците да се осъществява по т.н.
„делегирани бюджети” (Правила за
определяне
на
задължителните
годишни прогнозни стойности за
дейностите за БВП към договорите с
изпълнителите на БМП в РЗОК –
приети с Решение на Надзорния
съвет
№
РД-НС-04-04
от
31.01.2012г.).

В публикувания на Интернет
страницата на НЗОК проект на
принципи за формиране на прогнозни
обеми дейности на лечебни
заведения за болнична помощ за
2013 г. се дефинира основната цел
на предложения подход –
реализиране на идеята „Парите
следват пациента”, при отчитане
реалните потребности от медицински
услуги. Определянето на обективни,
измерими показатели за определяне
на прогнозния обем дейности,
обвързани с основните демографски
характеристики на населението, би
допринесло за преодоляване на
някои недостатъци на действащия в
момента подход на определяне на
задължителни прогнозни стойности
на бюджети на болниците.

Офисите на ЦУ на НЗОК и на РЗОК –
София се помещават в жилищни
сгради, като част от дирекциите от
една институция се намират в
различни сгради, които не са в
непосредствено съседство.

Това не е ефикасно с оглед на:

■

загубата на работно време за
придвижване за осъществяване
на срещи

■

по-високите разходи за охрана и
риск от загуба на информация на
физически носител при пренасяне
между
сградите
и
разпространяване
на
информация,
предвид
съжителството със семейства и
офиси в същата сграда

■

риск за имиджа на НЗОК, предвид
помещаването в жилищни сгради.

Препоръчително е НЗОК да изготви
стратегия
за
обособяване
на
офисите на ЦУ на НЗОК и на СЗОК в
самостоятелни
административни
нежилищни
сгради,
което
ще
митигира представените рискове за
ефикасността.
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Приложение 1
Оценка на съответствието на целите с изискванията за:
Цели на СЗОК за 2011 г.
Гарантиране на осигурените лица чрез НРД:
а) видовете медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО;
б) достъпност и равнопоставеност при получаването на медицинска помощ;
в) лекарствени продукти, предназначени за домашно лечение, които напълно или
частично заплаща
Спазването на принципите за добро финансово управление и прозрачност на
публичните средства, както и законосъобразното им управление и разходване;
Идентифициране, оценка и управлението на рисковете, застрашаващи постигането
на целите на СЗОК;
Повишаване ефективността при планирането, управлението и отчитането на
бюджетните кредити с оглед постигане на целите ;
Ефективното управление на персонала и поддържането нивото на
компетентността му;
Съхранението и опазването на активите и информацията от кражби и злоупотреба;
Създаването на подходяща организационна структура с цел ефективно изпълнение
на задълженията;
Разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол
и изпълнение;
Осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички
операции;
Документирането на всички операции и действия и осигуряването на проследимост
на процесите в СЗОК;
Въвеждането на антикорупционни процедури;
Осигуряване изграждането и развитието на информационната система на СЗОК;
- експлоатация на интегрираната информационна система (ИИС –БУЛ) на НЗОК
- управляване и поддържане бази данни в СЗОК
- администриране на системата "Архимед" - система за регистрация на документи в
деловодството
- архивирането на информацията, съхраняване архивни копия, осигуряване
сигурността на информационната система на СЗОК
Наблюдението и актуализирането на системите за финансово управление и
контрол и предприемането на мерки за подобряването им, в изпълнение на
препоръки от вътрешния одит и други проверки;
Отчетност и докладване за състоянието на системите за финансово управление и
контрол;
Спазване изискванията на утвърдените вътрешни правила за финансово
управление и контрол;

Конкретност

Измеримост

Съгласуваност Постижимост

Определеност
във времето

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не
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Приложение 2
Области на политиката

Стратегически документи

Политика по осигуряване на свободен достъп на
здравноосигурените лица до основен пакет здравни
дейности
Лекарствена политика
Политика по управление и разходване на
здравноосигурителния бюджет

Закон за здравното осигуряване
Национален рамков договор за медицинските
дейности

Контрол на здравноосигурителните разходи
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Приложение 3.1
2009

Лева

Средносписъчен
брой персонал

Отработени дни общо

Ефективен фонд
работно време на
1 лице - дни

Работна заплата
в левове

Допълнително
материално
стимулиране и
други
възнаграж дения

6.00

Социални и
здравни
осигуровки

7.00

Други социални
разходи за
персонала

8.00

Данък върху
социалните
разходи за
персонала

9.00

Общ разход на
работодателя за
персонал в
левове

2.00

3 = 2/1

4.00

РЗОК 1

80.00

16598.00

207.48

546170.00

60304.00

25316.00

124614.00

13597.00

874.00

770875.00

9635.94

46.44

РЗОК 2

92.00

24943.00

271.12

584938.00

210425.00

15920.00

150667.00

13987.00

1339.00

977276.00

10622.57

39.18

РЗОК 3

120.00

24448.00

203.73

837548.00

251135.00

11261.00

192812.00

23963.00

1316719.00

10972.66

53.86

РЗОК 4

71.00

15618.00

219.97

528520.00

106959.00

3920.00

113379.00

12382.00

120.00

765280.00

10778.59

49.00

РЗОК 5

52.00

10221.00

196.56

338478.00

61102.00

5531.00

74899.00

8580.00

12.00

488602.00

9396.19

47.80

РЗОК 6

55.00

11545.00

209.91

383367.00

76037.00

4700.00

86095.00

9690.00

559889.00

10179.80

48.50

РЗОК 7

44.00

9883.00

224.61

326113.00

89230.00

11705.00

78450.00

8584.00

149.00

514231.00

11687.07

52.03

РЗОК 8

54.00

11997.00

222.17

412978.00

55086.00

4241.00

87294.00

10459.00

570058.00

10556.63

47.52

РЗОК 9

41.00

8834.00

215.46

277079.00

108126.00

9774.00

71523.00

8110.00

0.00

474612.00

11575.90

53.73

РЗОК 10

46.00

10117.00

219.93

365475.00

75488.00

9473.00

79023.00

9301.00

538760.00

11712.17

53.25

РЗОК 11

51.00

10432.00

204.55

362997.00

75359.00

5319.00

80358.00

9638.00

964.00

534635.00

10483.04

51.25

РЗОК 12

49.00

10467.00

213.61

348365.00

53201.00

18638.00

74987.00

8836.00

504027.00

10286.27

48.15

РЗОК 13

72.00

15009.00

208.46

509413.00

115161.00

5694.00

112231.00

13097.00

755596.00

10494.39

50.34

РЗОК 14

47.00

10202.00

217.06

330374.00

42829.00

9402.00

69986.00

10115.00

РЗОК 15

85.00

20083.00

236.27

612703.00

152737.00

5423.00

139540.00

16011.00

РЗОК 16

166.00

34824.00

209.78

1217489.00

222510.00

23696.00

272031.00

31485.00

РЗОК 17

40.00

8127.00

203.18

312420.00

49509.00

4104.00

66320.00

РЗОК 18

52.00

11271.00

216.75

374707.00

114062.00

5548.00

86592.00

РЗОК 19

44.00

9972.00

226.64

308818.00

85282.00

12736.00

69474.00

8160.00

816.00

485286.00

11029.23

48.66

РЗОК 20

60.00

13302.00

221.70

440517.00

103183.00

16957.00

99680.00

6578.00

643.00

667558.00

11125.97

50.18

0.00

9486.00

10 = 4+5+6+7+8+9

Среден разход на Среден разход на
работодателя
работодателя на
на 1 лице
1 отработен ден

1.00

РЗОК

5.00

Обезщетения в
левове

11=10/1

12=10/2

462706.00

9844.81

45.35

926414.00

10898.99

46.13

1767211.00

10645.85

50.75

432353.00

10808.83

53.20

590395.00

11353.75

52.38

РЗОК 21

46.00

8920.00

193.91

310760.00

92806.00

12759.00

74969.00

8027.00

499321.00

10854.80

55.98

РЗОК 22

264.00

52741.00

199.78

2119685.00

375408.00

59238.00

468541.00

52242.00

3075114.00

11648.16

58.31

РЗОК 23

63.00

12425.00

197.22

617871.00

53612.00

2876.00

114555.00

11547.00

800461.00

12705.73

64.42

РЗОК 24

96.00

20069.00

209.05

697193.00

172242.00

10356.00

159057.00

18505.00

1114.00

1058467.00

11025.70

52.74

РЗОК 25

43.00

9678.00

225.07

303712.00

63581.00

7101.00

67726.00

8394.00

839.00

451353.00

10496.58

46.64

РЗОК 26

58.00

12753.00

219.88

434257.00

121343.00

19416.00

103416.00

10474.00

688906.00

11877.69

54.02

РЗОК 27

47.00

9726.00

206.94

342321.00

107199.00

7467.00

79654.00

9334.00

933.00

546908.00

11636.34

56.23

0.00

50.29

43.00

9040.00

210.23

301658.00

55242.00

23437.00

65299.00

9020.00

ЦУ на НЗОК

314.00

65007.00

207.03

3301864.00

1056210.00

67951.00

771722.00

82856.00

Общо НЗОК

2295.00

488252.00

212.75

17847790.00

4205368.00

419959.00

4034894.00

442458.00

РЗОК 28

7803.00
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454656.00

10573.40

5280603.00

16817.21

81.23

26958272.00

11746.52

55.21
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Приложение 3.2
2010

Лева

Средносписъчен
брой персонал

Отработени дни общо

Ефективен фонд
работно време на
1 лице - дни

Работна заплата
в левове

Допълнително
материално
стимулиране и
други
възнаграж дения

Обезщетения в
левове

Социални и
здравни
осигуровки

Други социални
разходи за
персонала

Данък върху
социалните
разходи за
персонала

Общ разход на
работодателя за
персонал в
левове

Среден разход на Среден разход на
работодателя на
работодателя на
1 лице
1 отработен ден

21.00

22=16+17+18+19+20
+21

23=22/13

24=22/14

13382.00

116.00

845235.00

10699.18

52.65

14882.00

1445.00

977015.00

10505.54

39.72

24374.00

1275202.00

10626.68

56.33

104368.00

13455.00

748546.00

10848.49

55.02

7324.00

69989.00

9014.00

94.00

504783.00

9897.71

49.92

123826.00

14385.00

83503.00

27835.00

621353.00

11506.54

63.63

85770.00

12042.00

74928.00

8895.00

153.00

517045.00

11000.96

60.09

412934.00

60962.00

11659.00

79113.00

10598.00

575266.00

11062.81

53.68

285671.00

95937.00

5889.00

64602.00

8227.00

0.00

460326.00

12113.84

56.99

201.09

359391.00

82009.00

15113.00

73603.00

9201.00

539317.00

11724.28

58.30

203.96

364274.00

57773.00

10249.00

72029.00

9655.00

966.00

514946.00

10509.10

51.53

РЗОК

13.00

14.00

15=14/13

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

РЗОК 1

79.00

16055.00

203.23

554463.00

138082.00

21871.00

117321.00

РЗОК 2

93.00

24600.00

264.52

623995.00

183120.00

16220.00

137353.00

РЗОК 3

120.00

22637.00

188.64

841759.00

220468.00

12005.00

176596.00

РЗОК 4

69.00

13606.00

197.19

520522.00

105208.00

4993.00

РЗОК 5

51.00

10111.00

198.25

355270.00

63092.00

РЗОК 6

54.00

9765.00

180.83

371804.00

РЗОК 7

47.00

8605.00

183.09

335257.00

РЗОК 8

52.00

10716.00

206.08

РЗОК 9

38.00

8077.00

212.55

РЗОК 10

46.00

9250.00

РЗОК 11

49.00

9994.00

РЗОК 12

47.00

9462.00

201.32

347215.00

62757.00

17233.00

68252.00

8887.00

504344.00

10730.72

53.30

РЗОК 13

70.00

13850.00

197.86

516010.00

85988.00

20140.00

101061.00

13475.00

736674.00

10523.91

53.19

РЗОК 14

40.00

8569.00

214.23

312818.00

56135.00

15528.00

64764.00

23320.00

РЗОК 15

82.00

20304.00

247.61

609769.00

176727.00

41315.00

133153.00

1427.00

РЗОК 16

157.00

30600.00

194.90

1183725.00

249037.00

33171.00

252910.00

30985.00

РЗОК 17

39.00

8208.00

210.46

301804.00

55149.00

3865.00

61461.00

РЗОК 18

49.00

8956.00

182.78

328321.00

110088.00

15293.00

74793.00

РЗОК 19

40.00

8542.00

213.55

287235.00

82808.00

6468.00

61252.00

7837.00

326.00

445926.00

11148.15

52.20

РЗОК 20

58.00

11821.00

203.81

430510.00

53485.00

6128.00

83842.00

11826.00

1044.00

586835.00

10117.84

49.64

143.00

8567.00

472565.00

11814.13

55.15

962534.00

11738.22

47.41

1749828.00

11145.40

57.18

422279.00

10827.67

51.45

537062.00

10960.45

59.97

РЗОК 21

45.00

8289.00

184.20

309916.00

95273.00

3535.00

70545.00

8109.00

487378.00

10830.62

58.80

РЗОК 22

261.00

46632.00

178.67

2087068.00

360994.00

70845.00

468486.00

54870.00

3042263.00

11656.18

65.24

РЗОК 23

63.00

11201.00

177.79

572775.00

51217.00

8359.00

99663.00

11380.00

743394.00

11799.90

66.37

РЗОК 24

92.00

19362.00

210.46

703518.00

136985.00

7221.00

143128.00

18615.00

720.00

1010187.00

10980.29

52.17

РЗОК 25

44.00

8982.00

204.14

320751.00

69351.00

10303.00

63023.00

8697.00

870.00

472995.00

10749.89

52.66

РЗОК 26

58.00

12434.00

214.38

449261.00

99772.00

25020.00

94698.00

11004.00

679755.00

11719.91

54.67

РЗОК 27

48.00

8923.00

185.90

343401.00

118864.00

4044.00

77847.00

9361.00

936.00

554453.00

11551.10

62.14

0.00

45.79

42.00

8062.00

191.95

297274.00

53962.00

2924.00

6075.00

8942.00

ЦУ на НЗОК

307.00

58283.00

189.85

3284175.00

815697.00

275767.00

677819.00

82366.00

Общо НЗОК

2240.00

445896.00

199.06

17710886.00

3950536.00

698909.00

3656177.00

469186.00

РЗОК 28

6813.00
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369177.00

8789.93

5135824.00

16729.07

88.12

26492507.00

11827.01

59.41
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Приложение 3.3
2011

Лева

Средносписъчен
брой персонал

Отработени дни общо

Ефективен фонд
работно време на
1 лице - дни

Работна заплата
в левове

Допълнително
материално
стимулиране и
други
възнаграж дения

Обезщетения в
левове

Социални и
здравни
осигуровки

Други социални
разходи за
персонала

Данък върху
социалните
разходи за
персонала

33.00

Общ разход на
работодателя за
персонал в
левове

34=28+29+30+31+32
+33

Среден разход на Среден разход на
работодателя на
работодателя на
1 отработен ден
1 лице

РЗОК

25.00

26.00

27=26/25

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

РЗОК 1

77.00

15783.00

204.97

581124.00

130912.00

23499.00

126463.00

13492.00

227.00

875717.00

11372.95

55.48

РЗОК 2

91.00

23232.00

255.30

632395.00

214821.00

12199.00

160882.00

15148.00

1409.00

1036854.00

11394.00

44.63

РЗОК 3

117.00

22117.00

189.03

827540.00

284629.00

23924.00

205748.00

24525.00

1366366.00

11678.34

61.78

РЗОК 4

69.00

13810.00

200.14

511491.00

124648.00

16771.00

118158.00

13100.00

784168.00

11364.75

56.78

РЗОК 5

51.00

10195.00

199.90

354763.00

54869.00

4029.00

75477.00

720.00

РЗОК 6

56.00

10724.00

191.50

384821.00

94697.00

11219.00

90011.00

9996.00

РЗОК 7

45.00

9426.00

209.47

349925.00

73383.00

1744.00

84505.00

31822.00

РЗОК 8

50.00

11347.00

226.94

403228.00

78872.00

1923.00

89351.00

10202.00

РЗОК 9

42.00

7887.00

187.79

279244.00

101084.00

4775.00

70064.00

8224.00

РЗОК 10

47.00

9637.00

205.04

360659.00

103123.00

13270.00

86056.00

9081.00

РЗОК 11

47.00

9941.00

211.51

371543.00

78863.00

13684.00

81599.00

10143.00

РЗОК 12

47.00

9530.00

202.77

331647.00

91829.00

10889.00

77281.00

9356.00

РЗОК 13

69.00

13729.00

198.97

495859.00

123884.00

14576.00

116328.00

13754.00

764401.00

РЗОК 14

45.00

9299.00

206.64

328164.00

55997.00

4559.00

75518.00

31417.00

РЗОК 15

84.00

20550.00

244.64

625947.00

201683.00

4800.00

153261.00

1429.00

РЗОК 16

151.00

29628.00

196.21

1151609.00

493526.00

39686.00

306938.00

29809.56

РЗОК 17

39.00

8097.00

207.62

300036.00

58435.00

10103.00

66155.00

РЗОК 18

53.00

9465.00

178.58

342864.00

141147.00

6850.00

89474.00

8324.00

РЗОК 19

41.00

8615.00

210.12

290795.00

93920.00

15585.00

70174.00

РЗОК 20

54.00

11452.00

212.07

419032.00

100660.00

3239.00

РЗОК 21

44.00

8680.00

197.27

316830.00

77754.00

15157.00

РЗОК 22

256.00

49576.00

193.66

2139246.00

301230.00

66761.00

РЗОК 23

63.00

11921.00

189.22

626066.00

86417.00

9362.00

116810.00

11687.00

РЗОК 24

93.00

19390.00

208.49

685958.00

206798.00

17635.00

164020.00

18050.00

798.00

РЗОК 25

42.00

9034.00

215.10

308112.00

73961.00

9076.00

70421.00

8260.00

826.00

РЗОК 26

55.00

12002.00

218.22

460594.00

117018.00

22255.00

107126.00

10045.00

РЗОК 27

46.00

9039.00

196.50

340716.00

104147.00

4999.00

82016.00

9414.00

754.00

542046.00

11783.61

59.97

РЗОК 28

41.00

8357.00

203.83

297491.00

47396.00

7586.00

66326.00

28697.00

0.00

447496.00

10914.54

53.55

5452259.00

18296.17

93.93

5507.00

28057028.56

12678.28

62.28

140.00
160.00
0.00
0.00

35=34/25

36=34/26

489998.00

9607.80

48.06

590744.00

10549.00

55.09

541539.00

12034.20

57.45

583576.00

11671.52

51.43

463391.00

11033.12

58.75

572189.00

12174.23

59.37

555832.00

11826.21

55.91

521002.00

11085.15

54.67

11078.28

55.68

495655.00

11014.56

53.30

987263.00

11753.13

48.04

2021568.56

13387.87

68.23

434729.00

11146.90

53.69

832.00

589491.00

11122.47

62.28

28076.00

0.00

498550.00

12159.76

57.87

95084.00

11377.00

218.00

629610.00

11659.44

54.98

77079.00

30154.00

0.00

516974.00

11749.41

59.56

478271.00

178807.00

3164315.00

12360.61

63.83

ЦУ на НЗОК

298.00

58048.00

194.79

3310251.00

1123039.00

165050.00

770153.00

83766.00

Общо НЗОК

2213.00

450511.00

203.57

17827950.00

4838742.00

555205.00

4170749.00

658875.56

143.00
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850342.00

13497.49

71.33

1093259.00

11755.47

56.38

470656.00

11206.10

52.10

717038.00

13037.05

59.74
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