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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
Министерски 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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1

Въведение

Настоящият доклад е изготвен от ДЗЗД „КПМГ България, Ню Ай и София Консултинг”
(“Консултантът”) в рамките на под-дейност 3.3. „Преглед на работните процеси и
координацията между институциите при изпълнение на заложените в нормативните актове
задължения” на НЗОК 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.

1.1

Цели

Прегледът на работните процеси представлява систематизиране на информация за и анализ на
съществуващите начини и правила на работа и взаимодействие за ефективното и ефикасно
изпълнение на заложените функции.
Целите на прегледа на работните процеси в НЗОК и координацията между институциите при
изпълнение на заложените в нормативните актове задължения включват:

■ идентифициране на възможности (процеси, технически средства и др.) за оптимизиране на
взаимодействието със заинтересованите страни (клиенти, изпълнители и др.);

■ подобряване координацията между НЗОК и НОИ и с други институции;
■ елиминиране на повтарящи се дейности или опростяване процеса на работа вътре в НЗОК;
■ изготвяне на предложения за реда, по който в рамките на НЗОК служителите да могат да
идентифицират възникнали от практиката проблеми и спънки и да формулират
предложения за подобрения.

1.2

Източници на информация

При изпълнение на настоящата дейност, Консултантът използва следните документи:

■ нормативни актове и стратегически документи, регламентиращи дейността на НЗОК (ЗЗО,
Правилник за дейността и устройството на НЗОК, НРД за медицинските/денталните
дейности за 2012 г., годишни планове и отчети на НЗОК, стратегии и др.)

■ вътрешни

документи, свързани с изпълнението на
характеристики, наръчници, инструкции, заповеди и др.).

процесите

(функционални

Част от гореспоменатите документи са публично достъпни, а останалите бяха предоставени от
основния екип по проекта от страна на НЗОК.
Пълният списък с документи, прегледани и от Консултанта по тази дейност, е представен в
Приложение 1.
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1.3

Методология

За прегледа на работните процеси и координацията между институциите при изпълнение на
заложените в нормативните актове задължения Консултантът разработи методика, която е в
съответствие с Техническото задание по проекта и Техническото предложение на Консултанта.
Методиката е една за НЗОК и НОИ. Методиката беше представена и съгласувана с
Възложителя на среща на 30.07.2012 г.
Конкретно, използваните от Консултанта методи включват:

■ Преглед и анализ на документи – нормативни актове, стратегически и вътрешни документи
на НЗОК, имащи отношение към процесите, подробно описани в Приложение 1.
Информацията за функциите и дейностите се потвърди в резултат на Дейност 2 Преглед на
функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции,
премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена и др.;

■ Фокус групи с представители на ЦУ на НЗОК и на структурни звена в СЗОК за
потвърждаване на основните работни процеси и процесите на взаимодействие с други
институции;

■ Проведени структурирани срещи по процесите с Директори на дирекции и ръководители
на отдели от ЦУ на НЗОК и директори на дирекции и началници на отдели на СЗОК за
потвърждаване на основните стъпки, време и взаимодействие. В периода 04 юли – 04
октомври 2012 г. бяха проведени 18 срещи в ЦУ на НЗОК и 14 срещи в СЗОК;

■ Въпросник – до ръководители и служители в 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 информация от страна на
целевите групи (структури/ звена/ служители) относно работните процеси и процедури,
предоставяните услуги, съществуващата практика за идентифициране на проблеми от
страна на служителите, както и предложения за оптимизиране на работните процеси;

■ Експертна оценка – Консултантът използва експертна оценка при изготвяне на
предложенията за оптимизиране на процесите и определяне на времето за изпълнение,
както и реда, по който в рамките на НЗОК служителите да могат да идентифицират
възникнали от практиката проблеми и да формулират предложения за подобрения;

■ Наблюдение и „таен клиент” – Освен горе-споменатите методи, залегнали в съгласуваната
методика за преглед на работните процеси, Консултантът използва и допълнителни такива.
Бяха проведени наблюдения върху процеса „Обслужване на ЗОЛ” в приемните на СЗОК и
ЦУ на НЗОК. Беше приложен и методът „таен клиент” в РЗОК извън София за тестване
под-процеса на Издаване на Европейска здравноосигурителна карта.
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2

Преглед на работните процеси в НЗОК и
координация между институциите

Визуализирането на прегледа на основните работни процеси и тези на взаимодействие и
координация с други институции е осъществено на няколко нива:

■ модел на взаимодействие на НЗОК с други институции и заинтересовани страни;
■ верига на добавена стойност на НЗОК (всички процеси – стратегически, основни, ресурсни
- на високо ниво);

■ описание на основните процеси със съответните под-процеси във всеки процес;
■ описание на всеки под-процес от основните процеси с основните стъпки и време за
изпълнение;

■ описание на процесите за взаимодействие и координация с други институции.

2.1

Модел на взаимодействие с други институции и заинтересовани
страни

Моделът на взаимодействие на НЗОК с други институции и заинтересовани страни е
представен на Фигура 1 по-долу.
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Фигура 1: Модел на взаимодействие на НЗОК с други институции и заинтересовани страни

Институции на публичния сектор
Народно
събрание

Министерски
съвет

Министерство на
здравеопазването

Клиенти

Клиенти

Физически лица

Физически лица

Български
ЗОЛ

Български
ЗОЛ

НЗОК
Чуждестранни
граждани

Чуждестранни
граждани

Заинтересовани страни
Държавни институции –МФ, НАП, НОИ, Сметна
палата, ИА „Медицински одит”
Съсловни организации
(БЛС,БЗС, БФС)

Договорни партньори

Организации за защита
правата на пациентите

Професионални
организации

Външните институции и другите заинтересовани страни, които си взаимодействат с НЗОК, са
важен фактор в осъществяването на работните процеси в НЗОК, тъй като те могат да
възпрепятстват постигането на целите на НЗОК.
Клиентите на НЗОК са обособени в следните групи:

■ Български ЗОЛ – те могат да ползват здравни услуги на територията на България или в
чужбина, които НЗОК покрива;

■ Чуждестранни граждани, които имат право да ползват здравни услуги на територията на
България и НЗОК ги заплаща.
Основните институции, с които НЗОК си взаимодейства при изпълнение на заложените в
нормативните актове задължения включват:
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■
■
■
■
■
■
■
■

Министерство на здравеопазването
Министерство на финансите
Национална агенция за приходите
Национален осигурителен институт
Министерски съвет
Народно събрание
Сметна палата
Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Регионални здравни инспекции към
Министерство на здравеопазването

Другите заинтересовани страни са:

■ съсловните организации на медицинските специалисти – БЛС, БЗС, БФС
■ организациите за защита правата на пациентите – национално представените пациентски
организации и други неправителствени организации, които осъществяват дейност по
защита правата на пациентите. Национално представените пациентски организации
участват и в управлението на НЗОК

■ изпълнителите на медицински и дентални дейности – изпълнители на БП, ИМП, ДП и
аптеки

■ професионални организации/специалисти в областта на здравеопазването
■ колегиални органи и съвети
Пълният списък на клиентите, институциите и другите заинтересовани страни е представен в
Приложение 2.

2.2

Верига на добавена стойност

Веригата на добавена стойност е метод, чрез който графично се представят
взаимоотношенията между отделните функции, като се групират на стратегически, основни и
поддържащи (ресурсни) процеси, които взети заедно добавят стойност за клиентите. Веригата
на добавена стойност спомага да се анализира организацията на процесите в дадена
организация, които трябва да протичат оптимално, за да може са постигат целите. Ако тези
процеси са структурирани и се управляват ефикасно, добавената стойност ще е по-голяма от
разходите за тяхното функциониране.
Стратегическият процес е свързан с:

■ развиване мисията на институцията
■ дефиниране на организационните цели
■ идентифициране и управление на

потенциалните

рискове

за

постигане

на

организационните цели

■ проследяване напредъка по постигане на целите
Основните процеси са наборът от структурирани и свързани дейности, които служат за
удовлетворяване потребностите на клиента (вътрешен, т.е. друг процес, или външен) и за
добавяне на стойност чрез преобразуване на входните елементи в специфичен резултат
(крайните продукти, междинни продукти, информация или ресурси). Основните процеси са
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тези, които създават продуктите или услугите на институцията и имат сравнително строга
логическа последователност, както и ясно дефинирано начало и край. Обикновено изходът от
един основен процес е вход за следващия. Фокусът е върху това да се извършват правилните
дейности.
Ресурсните процеси от своя страна осигуряват ресурси за основните процеси. Те протичат
едновременно и непрекъснато, и осигуряват ефикасност (постигане на максимални резултати
от използваните ресурси при осъществяване на дейностите).
На Фигура 2 е представена веригата на добавена стойност на НЗОК, която Консултантът е
дефинирал.
Фигура 2: Верига на добавена стойност на НЗОК
Стратегическо управление
Основни процеси и подпроцеси
O.2 – Отчитане на
извършените мед. и
дентални дейности

O.3 – Управление на
здравноосигурителния
бюджет

O.4 -Контрол

O.5 –Обслужване на
здравноосигурени лица

О.2.1. Отчитане на БП

О.3.1. Разпределение на
разходите за годината

О.4.1. Планиране

О.5.1. Издаване на ЕЗОК

О.2.2. Отчитане на ИМП

О.3.2. Администриране на
плащанията към договорните
партньори

О.4.2. Подготовка

О.5.2. Издаване на
удостоверениe за временно
заместване на ЕЗОК и
европейски формуляри

О.1.3. Договаряне с
изпълнители на БП

О.2.3. Отчитане на ДП

О.3.3. Администриране на
плащания към други системи
за социална сигурност

О.4.3. Осъществяване на
проверки

О.1.4. Договаряне с
изпълнители на ИМП

О.2.4. Отчитане на аптеки

О.3.4. Отчитане изпълнението
на ЗОБ

О.4.4. Отчитане

О.1 – Договаряне
О.1.1. Изготвяне на
проектобюджет

О.1.2. Договаряне на НРД

О.1.5. Договаряне с
изпълнители на ДП

О.5.3. Заверяване на
Протоколи
О.5.4. Заверяване на
рецептурна книжка на
хронично болния
О.5.5. Одобряване на планови
лечения в чужбина

О.3.5. Актуализиране
разпределението на ЗОБ

О.5.6. Възстановяване на
извършени разходи
О.1.6. Договаряне с аптеки
О.5.7. Предоставяне на
информация на ЗОЛ
О.1.7. Договаряне на отстъпки

Ресурсни процеси
Уп равление на финансовите ресурси

Управление на доставките и активите

Управление на човешките ресурси

Управление на риска

Управление на информационните технологии, данни и документи

Връзки с обществеността

Легенда на кодиране на процесите:
С - стратегически
О - основни
Р – ресурсни
Веригата на добавена стойност на НЗОК е изготвена въз основа на идентифицираните и
анализирани функции и дейности на НЗОК в резултат на дейност 2.1 Идентифициране на
функции и дейности за оптимизация чрез преглед на нормативни актове и проучване на място.
На следващата таблица са представени процесите на НЗОК, идентифицирани от Консултанта.
Таблица 1 - Идентифицирани работни процеси в НЗОК
Вид процес

Брой

Стратегически

1 процес

Основни

5 основни процеса и 27 под-процеса
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Вид процес

Брой

Ресурсни

2.3

6 процеса

Описание на основните процеси и със съответните под-процеси
във всеки процес и на всеки под-процес

Съгласно Техническото предложение и съгласуваната и одобрена методика за преглед на
работните процеси и координацията между институциите, Консултантът е анализирал и описал
всички основни процеси и под-процеси в НЗОК. В следващата таблица са представени целите
на всеки основен процес.
Таблица 2 Цели на основните процеси в НЗОК
Основен процес

Цел

О.1. Договаряне

Договаряне на вид, обхват и обем пакет от основни здравни
дейности и на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на
медицинска и дентална помощ с цел максимално задоволяване
потребностите на обществото от здравни дейности и гарантиране на
свободен достъп на ЗОЛ до медицинска, дентална помощ и
лекарства и свободен избор на изпълнител.

О.2. Отчитане на извършените
медицински и дентални
дейности

Ефикасна и ефективна обработка и контрол на отчетните документи
от изпълнителите на медицинска и дентална помощ за гарантиране
изплащането на коректно отчетени и изпълнени медицински
дейности.

О.3. Управление на
здравноосигурителния бюджет

Планиране на средства и управление на здравноосигурителния
бюджет по ефективен и ефикасен начин, с оглед удовлетворяване
потребностите на ЗОЛ от медицинска, дентална помощ и лекарства и
в съответствие с наличните финансови ресурси.

О.4. Контрол

Извършване на контрол по изпълнението на сключените
индивидуални договори, за да се гарантира законосъобразното
разходване на публичния финансов ресурс и да се защитават правата
на ЗОЛ.

О.5. Обслужване на
здравноосигурени лица

Предоставяне на качествено обслужване на ЗОЛ по отношение на
навременна и точна информация, необходими документи за достъп
до медицинска, дентална помощ и лекарства и своевременно
възстановяване на разходи за медицински дейности, както и
запознаване на ЗОЛ с техните права и отговорности

Процесите се въвеждат, за да обслужват конкретни потребности на клиентите на съответната
организация. Клиентите могат да бъдат вътрешни (например друг процес) или външни. Целите
на процеса определят каква стойност ще бъде допринесена за клиента. А може и да се
възприеме като обща цел, поради която институцията е събрала тази поредица от ресурси и
дейности. Целите на процеса трябва да бъдат специфични, измервани, изпълними, реалистични
и съобразени с времето.
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В Приложение 3 са представени графичните изображения на всички основни процеси и подпроцеси в НЗОК.
За всеки основен процес е представено кратко описание – основните стъпки, вход, изход и
взаимодействия с другите институции при изпълнение на заложените в нормативните актове
задължения.
За всеки под-процес Консултантът анализира и направи по-детайлно графично изображение на
основните стъпки с информация за вход, изход от дейността, кое структурно звено я
изпълнява, какви бази данни/ИТ системи се използват и колко време е необходимо за
изпълнението на дейността. Консултантът е визуализирал и взаимодействието/координацията с
другите институции. Всяка стъпка от процеса е графично изобразена и описана във Visio.
На това ниво на описание на под-процесите са идентифицирани области за подобрение и
оптимизиране на процесите. Дейностите, които биха могли да бъдат оптимизирани, са
отбелязани с определен символ (червен флаг) и кратко описание на идентифицираната област
за подобрение.
Описанията на основните процеси и под-процеси на НЗОК е осъществено от Консултанта на
база на наличната информация от предоставените и анализирани документи и проведените
срещи с експерти и ръководители на дирекции и отдели в ЦУ на НЗОК и СЗОК.
Приложение 4 съдържа списък на компонентите на процесите, които Консултантът е използвал
при описанието на основните работни процеси на НЗОК, както и кратко описание на всеки
един компонент. В Приложение 5 са представени символите на изображение на процесите,
използвани от Консултанта с кратко описание.

2.4

Описание на процесите за взаимодействие и координация с
други институции

За всеки под-процес, в който е идентифицирано взаимодействие на НЗОК с други институции,
Консултантът е описал този процес на взаимодействие/координация. В Приложение 6 са
представени графичните изображения на основните стъпки във всеки процес на координация и
взаимодействие (с информация за вход, изход от дейността, кой я изпълнява, начин на
комуникация и колко време е необходимо за посрещане на конкретните нужди), както и
съответните други институции.
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3

Обобщение на изводите и препоръките
за подобрение

3.1

Изводи за основните работни процеси в НЗОК и препоръки

3.1.1

Договаряне

Силни страни

■ Натрупан съществен опит и капацитет в ЦУ на НЗОК по отношение договарянето на НРД за
медицински и дентални дейности – от 2000 г.

■ Съществува добра организация и вътрешно разпределение на задачите в звената, които
отговарят за процеса по сключване на индивидуални договори с изпълнителите на БП,
ИМП, ДП и аптеки, което позволява детайлна проверка на подадените от изпълнителите
документи и сключване на договорите с изпълнителите в законовия срок

■ При сключване на договори с изпълнители на медицински и дентални дейности се изискват
само документи за промяна на обстоятелствата (ако има такава), а не целият пакет
документи

■ В ИИС на НЗОК съществуват Регистри на всички изпълнители на БП, ИМП, ДП и аптеки,
които са сключили договор с НЗОК за текущата година. Регистрите своевременно се
поддържат актуални. Служители от ЦУ на НЗОК имат достъп до всички Регистри,
създадени от служители от 28-те РЗОК.

■ Необходимите документи за сключване на индивидуален договор с НЗОК (заявление,
бланки на договор, опис протокол и указания) се публикуват на страниците на РЗОК, част
от електронната страница на НЗОК, което улеснява достъпа на договорните партньори до
документацията
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение
НРД се договарят и
подписват ежегодно

Въздействие върху процеса
На практика, договорният процес
по приемане на НРД продължава
повече от 6 месеца като ангажира
времето на голям брой служители
от НЗОК.
Ежегодното подписване на НРД е
също свързано с ежегодно
подписване на договори с
изпълнителите на медицинска
помощ.

Препоръка
Договарянето на НРД да се
извършва на по-дълъг период –
например, 3 години.
Възможно е само отделни
компоненти на НРД да се
договарят ежегодно – например,
финансовата рамка и параметрите
на предлаганите здравни услуги
(обем и цени), като предложените
промени да се анексират всяка
година.
Общите условия от НРД да се
изменят само при необходимост –
например, при промени в
нормативната уредба.
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Област за подобрение

Въздействие върху процеса

Изпълнителите на БП, ИМП и
ДП ежегодно подписват нови
индивидуални договори с
НЗОК

Ежегодното подписване на нови
индивидуални договори
затруднява служителите в РЗОК и
увеличава обема на тяхната
работа.

Препоръка
Да се удължи срокът на
индивидуалните договори с
изпълнителите на медицинска
помощ.
Вместо подписване на нови
договори при промяна на НРД
договорните партньори на НЗОК
биха могли да подписват анекси
към действащите договори.

Всяко РЗОК изготвя опис
протокол на необходимите
документи за сключване на
индивидуални договори с
изпълнители на медицински
дейности

Съществува риск от различни
версии на описа на документите и
липса на унифицираност

Описът на документите да се
създава в ЦУ за различните видове
изпълнители на медицинска помощ
и да се качва на сайта на НЗОК

Част от документите, които
се изискват от изпълнителите
на медицински дейности за
сключване на индивидуални
договори, се издават от други
институции (предимно МЗ и
РЗИ)

Не се използват възможностите за
по-ефективно взаимодействие
между институциите

Да се предвиди в ЗЗО и НРД
възможност за изискване и
предоставяне на съответните
документи от компетентната
институция, а не от ЛЗ.

Справките за дублиране на
лекари по КП не се
осъществяват автоматично
при въвеждане на данните на
лекаря в Регистъра на
лекарите по клинични пътеки
в ИИС. Служителите от РЗОК
могат да генерират само
локални справки в ИИС. За
проверка на национално ниво
е необходимо да се направи
повторна справка в ИИС от
служители от ЦУ на НЗОК.

Необходимо е ръчно да се
генерират справки за дублиране
на лекари по КП, което отнема
време на служителите в РЗОК и
ЦУ на НЗОК. Генерирането на
две отделни справки в РЗОК и
ЦУ на НЗОК увеличава обема на
работа на отговорните за
дейността служители.

Да се променят настройките в
ИИС, така че при въвеждане на
данни на лекари в Регистъра на
лекарите по клинични пътеки,
автоматично да се осъществява
локална проверка за дублиране.
След крайния срок за сключване на
договорите с всички изпълнители
на БП в 28-те РЗОК в ИИС
автоматично да се осъществява
проверка за дублиране на лекарите
по КП на национално ниво.

Регистрите на изпълнителите
на ИМП, ДП и аптеки на
файлове в Excel дублират
информацията, налична в
съответните Регистри в ИИС
на НЗОК.

Създаването и поддържането на
Регистри във файлове на Excel
натоварва допълнително
служителите в звено
„Извънболнична медицинска
помощ”, „Дентална помощ” и
звено “Аптеки” в РЗОК както при
първоначално въвеждане на
информацията в Регистрите, така
и при актуализиране на данните
на изпълнителите.

Да се улесни в техническо
отношение въвеждането и
актуализирането на информация в
Регистрите в ИИС, така че
необходимостта от дублиране на
Регистрите във файлове в Excel да
отпадне.

В периода на сключване на
договори с изпълнителите на
ИМП, ДП и аптеки, системата
работи по-бавно, понеже се
вкарват данни от всички

Това би могло да се осъществи
след електронизация и обмен на
базите данни на институциите.

Да се проведе обучение за
служителите в РЗОК за ефективно
използване пълната
функционалност на ИИС.

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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Област за подобрение
РЗОК.

3.1.2

Въздействие върху процеса
Съществува риск от технически
грешки при пренасяне на
информацията в ИИС

Препоръка

Отчитане на извършените медицински и дентални дейности

Силни страни

■ Съществува добра организация и вътрешно разпределение на задачите в звената, които
отчитат извършените медицински и дентални дейности от договорните партньори, което
позволява детайлна проверка на отчетните документи и заплащането на дейностите в
законовия срок

■ Изграден е електронен портал на НЗОК, в който изпълнителите на ИМП въвеждат
месечните си отчети за извършени медицински и дентални дейности

■ От август 2012 г. е въведено електронно отчитане на изпълнителите на ДП
■ В РЗОК се създават ежемесечни графици за отчитане на изпълнителите по видове дейности,
което позволява процесът да протича плавно

■ Съществува изграден капацитет в звената в РЗОК, отговарящи за отчитане на
изпълнителите на медицински и дентални дейности

■ Изпълнителите на БП ежедневно подават през електронния портал на НЗОК справки за
приетите и изписани за денонощие пациенти
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процеса

Препоръка

Получаването на отчетната
документация от
изпълнителите на БП е в
отделни файлове и на хартия.

Получените файлове от
изпълнителите на БП изискват
преливане в специализираната
система HOSP и ръчна обработка,
което отнема повече време на
служителите в звено „Болнична
помощ” и дава възможности за
грешки.

Да се разработи/развие модулът за
БП в ИИС.

Част от отчетната
документация на
изпълнителите на ИМП се
получава на хартия.
Информацията от
направленията дублира
информацията в електронния
отчет на изпълнителя на ИМП.

Получената на хартия отчетна
документация на изпълнителите
на ИМП изисква ръчна обработка
и съответно отнема повече време
на служителите в звено
„Извънболнична помощ” в РЗОК
и създава възможности за грешки.

Да отпадне изискването за
отчитане на хартия на издадените
направления. Достатъчно да бъде,
че тази информация фигурира в
отчета, подписан с електронен
подпис от съответния изпълнител
на ИМП. Оригиналите да се
съхраняват при изпълнителите на
ИМП.

Информацията от направленията,
които се предават от
изпълнителите на ИМП на
хартия, дублира информацията в
електронния отчет на
изпълнителя на ИМП.

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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Област за подобрение

Въздействие върху процеса
Събирането на оригиналите на
направленията на хартия
допълнително увеличава броя
документи, които следва да бъдат
обработени и архивирани от
служителите в РЗОК.

Част от отчетната
документация на
изпълнителите на ДП и аптеки
се получава на хартия.

Получената на хартия отчетна
документация на изпълнителите
на ДП и аптеки изисква ръчна
обработка от служителите в РЗОК
и съответно отнема повече време
и дава възможности за грешки.

Да се разработи електронна
рецепта, с която ще отпадне
необходимостта от хартиени
рецепти.

Ръчното осъществяване на
първичния контрол на отчетните
документи на изпълнителите на
БП, ИМП, ДП и аптеки отнема
повече време на служителите в
РЗОК и дава възможности за
грешки.

Да се доразработи електронния
портал на НЗОК за всички видове
изпълнители, което да позволява
електронно подаване и
автоматизирани контроли на
всички отчетни документи.

Аптеките, освен електронните
документи, отчитат на хартия
и екземпляри от изпълнени
рецепти.
Предоставяне на отчетни
документи от изпълнителите
на БП, ИМП, ДП и аптеки на
хартиен носител (фактури,
спецификации и др.).

Препоръка

Да се приемат електронни
фактури от договорните
партньори, което ще намали
времето за тяхната първична
обработка.
Обобщаването на извършената
медицинска дейност за БП
през отчетния период се
извършва в Excel, а
информацията от HOSP се
налива в ИИС на по-късен
етап.

Изисква се повече време за
обобщаване и съществува риск от
грешки.

Да се разработи/развие модул БП
в ИИС.

Архивирането на отчетната
документация, получена на
хартия от изпълнителите на
БП, ИМП, ДП и аптеки се
осъществява ръчно.

Ръчното архивиране на отчетната
документация, получена на
хартия от изпълнителите на БП,
ИМП, ДП и аптеки е
допълнителен ангажимент на
служителите в РЗОК.
Необходимо е и допълнително
място за съхранение, което води
до риск от загуба на документи и
отнема повече време за намиране
на документи при запитване от
други институции.

Да се изгради система за цялостно
електронно отчитане на месечната
отчетна документация на
договорните партньори на НЗОК,
което би елиминирало
необходимостта от ръчно
архивиране.

Отчетната документация често
се съхранява в архивни
помещения извън сградата на
РЗОК.

При невъзможност от
електронизиране на целия процес
по отчитане, да се изгради
система за автоматично сканиране
и архивиране на документацията в

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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Област за подобрение

3.1.3

Въздействие върху процеса

Препоръка
електронен формат.

Управление на здравноосигурителния бюджет

Силни страни

■ Натрупан съществен опит и капацитет в ЦУ на НЗОК по планиране разпределението на
разходите за годината по различните видове договорни партньори с оглед удовлетворяване
потребностите на ЗОЛ от медицинска, дентална помощ и лекарства и в съответствие с
наличните финансови ресурси

■ Съществува добра организация и вътрешно разпределение на задачите в звената с
бюджетни функции в РЗОК и ЦУ на НЗОК, които отговарят за процеса по администриране
плащанията на договорните партньори, което позволява проверка на подадените заявки за
изплащане, изготвяне на трансфери и осъществяване на плащанията към изпълнителите на
БП, ИМП, ДП и аптеки в законовия срок

■ Всеки месец служители от д-я „Бюджет и финансово-счетоводна дейност” в ЦУ на НЗОК
изпращат до всички РЗОК график с крайните срокове за изпращане на заявки за плащане,
което улеснява планирането на работата в звената с бюджетни функции в РЗОК

■ Разработени са правила и процедури за администриране плащанията към договорните
партньори и към други системи за социална сигурност, което улеснява работата на
отговорните служители в звената с бюджетни функции в РЗОК и ЦУ на НЗОК

■ В ИИС на НЗОК е наличен модул Бюджет, чрез който в електронен формат се получават
заявките за изплащане от РЗОК
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение
Заявката за плащане от ИИС се
изважда в Excel, след което се
прелива ръчно в бюджетния
макет за вида дейност с цел
осъществяване на проверки.

Служителите от д-я “Бюджет и
финансово-счетоводна дейност”
нямат достъп до Регистрите за
издадени удостоверения за
планови лечения в чужбина.

Въздействие върху процеса

Препоръка

Изваждането на заявките за
плащане от служителите на
звено “Бюджет” в РЗОК от ИИС
във формат на Excel, след което
ръчното преливане в бюджетния
макет за вида дейност
допълнително натоварва
отговорните служители и дава
възможност за грешки.

Да се оптимизира модул Бюджет
в ИИС като се създадат
допълнителни контроли за
проверка на заявките за плащане,
които би елиминирало
необходимостта от ръчното им
преливане и проверяване.

Липсата на достъп до Регистрите
за издадени удостоверения за
планови лечения в чужбина
възпрепятства служителите в д-я
„Бюджет и финансовосчетоводна дейност” в ЦУ на

Да се проведе обучение за
служителите в РЗОК за
ефективно използване пълната
функционалност на ИИС.
Регистрите за издадени
удостоверения за планови
лечения в чужбина да бъдат
изградени в ИИС и служителите
от д-я „Бюджет и финансовосчетоводна дейност” да имат

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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Област за подобрение

Въздействие върху процеса
НЗОК от прогнозиране на обема
работа (броя получени искове за
възстановяване на разходи по
планове лечение в чужбина).

Препоръка
достъп до тях.

Регистрите на получените искове
за възстановяване на разходи по
осигуряване на обезщетения в
натура и искове за
възстановяване на разходи по
планово лечение в чужбина, и на
получените индивидуални
справки се поддържат на Excel.

Поддържането на Регистрите в
Excel ограничава техническите
възможности за автоматични
контроли за спазването на
сроковете и следене развитието и
одобрението на исковете.

Регистрите на получени искове и
на получените индивидуални
справки да бъдат изградени в
ИИС на НЗОК, където да се
заложат автоматични контроли
за сроковете.

Въвеждането на данните от
получените на хартия искове и
индивидуални справки се
осъществява ръчно.

Въвеждането на данните от
получените на хартия искове и
индивидуални справки е рутинна
задача, която отнема голяма част
от времето на отговорните
служителите.

Да се закупи техника и софтуер
за автоматично сканиране и
въвеждане на данните от
получените на хартия искове и
индивидуални справки в
електронен формат.

3.1.4

Контрол

Силни страни

■ Служителите с контролни функции в РЗОК и ЦУ на НЗОК изготвят годишни и месечни
планове за проверка с цел осъществяване на непосредствен финансов и медицински
контрол на голяма част от изпълнителите на медицинска и дентална помощ

■ Разработени са методологически документи за осъществяване на контрол на изпълнителите
на медицинска и дентална дейност (инструкция за осъществяване на контрол, методики,
правила), които подпомагат контролната дейност, изпълнявана от служителите на РЗОК и
ЦУ на НЗОК

■ Има изграден капацитет в звената в РЗОК и в ЦУ на НЗОК за осъществяване на контрол
върху изпълнителите на медицинска и дентална дейност

■ Служителите в контролните звена в РЗОК и ЦУ на НЗОК притежават експертни познания
относно законовата уредба, отнасяща се до осъществяването на непосредствен контрол над
договорните партньори на НЗОК, и следят за промени в съответното законодателството

■ Контрольори от ЦУ на НЗОК осъществяват вътрешен контрол върху дейността на
структурните звена в РЗОК по Инструкция за осъществяване на контрол от ЦУ на НЗОК
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процеса

Методологическите документи
за осъществяване на контрол на
изпълнителите на медицинска и

Финансовите и медицинските
контрольори от РЗОК и НЗОК не
разполагат с актуализирани и

Препоръка
Експерти от дирекциите с
контролни функции в ЦУ на
НЗОК ежегодно да актуализират
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Област за подобрение
дентална помощ и аптеки не се
актуализират ежегодно (Пр.
Инструкцията за осъществяване
на контрол по чл. 72, ал. 2 и 3
от ЗОО последно е
актуализирана през 09.2010 г.,
Инструкцията по чл. 72, ал. 4 от
ЗОО през 07.2011 г., Правилата
за извършване на медицински и
финансов контрол са от 01.2010
г., а Методичните указания за
извършване на контрол са от
01.2010 г.).

Въздействие върху процеса
детайлни инструкции,
методически указания и правила
за работа, което създава риск от
различия в подхода на
осъществяване на проверки и
дава възможност за
субективност.

Препоръка
наличните инструкции,
методически указания и правила
съгласно измененията на
релевантното законодателство.
Да се разработят конкретни
казуси и добри практики за
осъществяване на непосредствен
контрол на договорните
партньори на НЗОК от
контрольори на РЗОК и ЦУ на
НЗОК.
Дирекциите с контролни функции
в ЦУ на НЗОК да разработят и
периодично организират обучения
за контрольорите от РЗОК и ЦУ за
промените. Обученията да бъдат
фокусирани върху промените в
законодателството, обмяна на
опит и добри практики при
осъществяване на контрол.

Наличните методологични
документи не предоставят
достатъчно детайлна
информация, необходима за
ефективно осъществяване на
проверки от контрольорите –
като чеклист на документи.

Изготвянето на годишни
планове за проверка на
изпълнителите на БП, ИМП, ДП
и аптеки се осъществява от
контролните звена в РЗОК, но не
се използва унифицирана
методика за анализ.
Същевременно служителите в
РЗОК не разполагат с анализ на
отчетите за контролната дейност
на национално ниво.

Годишните планове следва да се
базират на анализ на контролната
дейност от минали периоди,
анализ на отчетените медицински
и дентални дейности и анализ на
информация за контролната
дейност от ИА „Медицински
одит”.

Липсва методика за оценка на
риска за осъществяване на
контрол върху договорните
партньори.

Липсата на методика за оценка
на риска затруднява
контрольорите от РЗОК и
позволява субективност при
избор на изпълнители, които да
бъдат проверени.

Експерти от дирекциите с
контролни функции в ЦУ на
НЗОК да разработят методика за
оценка на риска (вкл. рисков
профил на изпълнителите), която
да се прилага при изготвяне на
планове за проверка.

Годишните планове на РЗОК се
разработват и изпращат в Еxcel
формат.

Получаването на годишните
планове в Excel увеличава
времето за обобщаването им от
служителите в ЦУ на НЗОК и
съществува риск от грешки

Годишните планове следва да
бъдат разработвани от служители
в ЦУ на НЗОК на база методика за
оценка на риска и анализа на
информацията в ИИС.

Изготвянето на годишни
планове за проверки на
договорните партньори на
НЗОК се осъществява от всяко
РЗОК и от ЦУ.

Годишните планове за проверки
би следвало да се изготвят от ЦУ
на НЗОК на база оценка на риска.
Изготвянето на годишни планове
е нетипична дейност за РЗОК.

Да се развие модул Контрол в
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Въздействие върху процеса

Препоръка
ИИС и да се разработят правила за
достъп до модула.

Служителите от контролните
звена нямат достъп до цялата
им необходима информация за
договорните партньори в ИИС.

Налага се да изготвят и
изпращат искания за справки до
звената „Бюджет” и
„Информационно осигуряване”
в РЗОК или дирекция „Бюджет и
финансово-счетоводна дейност”
и дирекция „Информационни
системи и бизнес процеси” в ЦУ
на НЗОК. Това удължава и
забавя процеса по
осъществяване на проверки.

Служителите от контролните
звена да имат достъп до ИИС с
ясно дефинирани права за достъп.

Регистрите, свързани с
изпълнение на дейностите по
осъществяване на
непосредствен контрол,
представляват файлове в Excel,
които се съхраняват в
отделните РЗОК и не са
достъпни чрез ИИС на НЗОК.

Съхранението на регистри в
Excel не позволява достъп до тях
от служителите в ЦУ на НЗОК,
което затруднява тяхната
дейност при планиране на
проверки и събиране на
информация за договорните
партньори.

Да бъдат разработени Регистри на
осъществените финансови и
медицински проверки на
договорните партньори, които да
бъдат част от ИИС, и служителите
от ЦУ на НЗОК да имат достъп до
Регистрите на 28-те РЗОК.

В Инструкцията за
осъществяване на контрол по
чл.72, ал. 2 и 3 от ЗЗО
съществува изискване за
изготвяне и поддържане на
досиета на подконтролните
обекти.

Поддържането на хартиени
досиета на подконтролните
обекти допълнително натоварва
контрольорите в РЗОК и НЗОК и
отнема от времето им за
осъществяване на непосредствен
контрол.

Досиетата на подконтролните
обекти да бъдат поддържани в
електронен формат без
необходимост информацията да се
копира и на хартия.

Досиетата в РЗОК се поддържат
на хартия като се копира цялата
документация по извършените
проверки, която е налична в
Архимед.

Документацията в досиетата на
подконтролните обекти е качена
в Архимед и е отразена в
регистрите и отчетите за
осъществени проверки.

В някои РЗОК липсват лекариконтрольори – поради
естеството на работа и нивото
на заплащане.

Съществува риск да не могат да
се правят медицински проверки
на изпълнителите на
медицински и дентални
дейности.

При осъществяването на контрол
да се разглежда възможността за
командироване на контрольори от
ЦУ и други РЗОК.
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3.1.5

Обслужване на здравноосигурени лица

Силни страни

■ Установена процедура за издаване на ЕЗОК и възможност за издаване на удостоверение за
временно заместване на ЕЗОК

■ Възможност за подаване на документи за издаване на ЕЗОК от голям брой пощенски
клонове в страната

■ Създадена е вътрешна организация в РЗОК и ЦУ на НЗОК за приемане и одобряване на
протоколи за лекарства, заплащани от НЗОК

■ На електронната страница на НЗОК е разработена услугата Преглед на досие на ЗОЛ, което
дава възможност за своевременно информиране на ЗОЛ и за контрол

■ НЗОК е разработила различни комуникационни канали за предоставяне на информация и
консултации на здравноосигурени лица - електронна страница и он-лайн консултации,
национална телефонна линия, приемни на РЗОК и НЗОК

■ Разработени и предоставени са електронни услуги на ЗОЛ – преглед на досие; проверка на
личен лекар; търсене на лекарства, заплащани от НЗОК; търсене на договорни партньори и
дейности; регистър на анулирани здравноосигурителни книжки

■ Създадена е и се поддържа он-лайн рубрика за най-често задавани въпроси от граждани,
където са публикувани отговорите на тези въпроси

■ На електронната страница на НЗОК има специален раздел „За пациента”, където са
представени правата и задълженията на пациента, визуализация на пътя на пациента за
ползване на медицински услуги, информация за потребителската такса и реда за изписване
и получаване на лекарства и др.
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение
Липсва информационна
кампания за ползите от
издаване на ЕЗОК.

Въздействие върху процеса

Препоръка

Издаването на ЕЗОК е безплатно
за ЗОЛ, но не всички граждани
които планират пътуване в ЕС са
информирани относно ЕЗОК.

ОПЛ би могъл да информира ЗОЛ
относно издаването на ЕЗОК ако
планират пътуване в ЕС.

ЗОЛ, които нямат издадена
ЕЗОК, но им се налага да ползват
спешна медицинска помощ в ЕС,
трябва да заплатят за нея със
собствени средства и след това да
подадат молба за възстановяване
на извършените разходи, което
води до увеличен обем работа за
Комисията за възстановяване на
разходи в ЦУ на НЗОК.
ЗОЛ, които не притежават ЕЗОК,
но им се налага ползване на
здравна помощ в ЕС, могат да
получат удостоверение за
временно заместване на ЕЗОК.
Това създава допълнителна

Информация относно издаването
на ЕЗОК би могла да се
предостави в офисите на
застрахователните дружества,
които издават застраховки „зелена
карта”.
Така също, информация относно
издаването на ЕЗОК би могла да се
предостави в туристическите
агенции и агенциите за билети за
международен транспорт .
НЗОК е публикувало презентация
на Интернет страницата си
относно правата, които предоставя
ЕЗОК , но в допълнение, би било
полезно да има секция „Често
задавани въпроси” относно ЕЗОК.

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.

23

Област за подобрение

Въздействие върху процеса
ангажираност на служителите в
РЗОК (в повечето случаи
удостоверението е необходимо в
много кратък срок).
Удостоверението за временно
заместване на ЕЗОК не притежава
атрибутите на официален
документ и може да не бъде
прието от здравната институция в
ЕС.

Документите за издаване на
ЕЗОК не могат да се подадат
по електронен път.

Подаването на документи за
ЕЗОК изисква посещението на
определени пощенски клонове в
страната, което отнема време за
ЗОЛ.
Документите се приемат и чрез
упълномощено лице, но не
всички пощенски клонове, които
приемат документи в страната, са
информирани, че пълномощното
не трябва да е нотариално
заверено.

Формулярът за издаване на
ЕЗОК може да се оптимизира,
тъй като съдържа повтарящи
се полета.

Във формулярът името на лицето,
документът за самоличност и
адреса се изписват на две отделни
места.
Посочването на вида осигурено
лице е ненужно след като РЗОК
прави задължителна проверка на
здравно осигурителния статус и
вида осигурено лице.

Препоръка
Подобна информация е
публикувана за граждани на
Великобритания
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Hea
lthcareabroad/EHIC/Pages/about-theehic.aspx
Препоръчително е да се добави
секция на Интернет страницата на
НЗОК с детайлна информация
относно ЕЗОК.
Подаването на документи би
могло да става по Интернет.
Например, във Великобритания
документите се подават по
Интернет
https://www.ehic.org.uk/Internet/start
Application.do

Служителите във всички
пощенски клонове, които
приемат заявления за ЕЗОК да
са запознати с приетите начини
за подаване на документи.
Оптимизиране на формуляра чрез
премахване на повтаряща се
ненужна информация от
формуляра (например
информацията за имената и
адреса).

Получените оригинални
документи от ЗОЛ за издаване
на ЕЗОК се изпращат от
пощенския клон до фирмата
изпълнител за повторна
проверка на коректността на
данните.

При изпращането на
оригиналните документи от
пощенският клон до фирмата
изпълнител се изразходват
средства за куриерски услуги,
както и време.

Повторната проверка на
въведените данни за издаване на
ЕЗОК би могла да се извършва от
втори служител на място в
пощенския клон, където са
подадени документите.

ЗОЛ изпитват затруднения при
подготовката на всичките
необходими документи за
заверяване на протоколи.

ЗОЛ трябва да представят голям
набор от документи за заверяване
на протокол и в някои случаи
подават непълен набор от
документи в РЗОК, поради което
биват върнати за
доокомплектоване на
документите.

Специалистът по профила на
заболяването, работещ по договор
с НЗОК в лечебни заведения за
извънболнична помощ или
специализираната комисия към
лечебно заведение за болнична
помощ, сключило договор с НЗОК
биха могли да подпомогнат ЗОЛ
при подаването на документите.

Липсата дори на един от
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Въздействие върху процеса
документите може да доведе до
отказ на НЗОК да отпусне
лекарства, докато не се
представят всички необходими
документи.

Препоръка
На ЗОЛ следва да се осигури
достъпна и достатъчна
информация за документите,
необходими за издаване на
протокол, с което да се избегне
удължаването на срока за
издаването на протокол.
Генерално решение за
елиминиране разкарването на ЗОЛ
е подаването на Протокола и
всички необходими документи за
неговото одобрение да се
осъществява електронно чрез
разработване на специализирана
система, до която лекаритеспециалисти да имат достъп.
Поради липсата на такава
електронна система, това не би
могло да се осъществи в кратък
срок.
Други възможности в
краткосрочен план включват: ОПЛ
да окомплектоват документите за
заверка на протоколите и да ги
предават в РЗОК или протоколите
и документите да се пренасят по
куриер или по пощата.

Документите за заверка на
протокол не се проверяват
изцяло за пълнота при
първоначалното им
получаване в приемната и
офисите на РЗОК.

В някой случаи, РЗОК приемат
документите за заверяване на
протоколи и ги изпращат към ЦУ
на НЗОК без да извършват
детайлна проверка за липсващи
документи по конкретните
заболявания.

РЗОК биха могли да проверяват
пълнотата на подадените
документи по конкретните
заболявания преди да ги изпратят
към ЦУ на НЗОК.

Някои РЗОК водят регистър за
протоколи в електронен и
хартиен формат.

Дублирането на информация за
протоколи, която се въвежда в
електронен и хартиен регистър
отнема допълнително време от
работата на служителите.

Записването на данните от
подадените документи за
заверяване на протоколи само в
електронен регистър би следвало
да е достатъчно.

РЗОК и Комисията в ЦУ на
НЗОК водят отделни регистри
за протоколи. Няма
национален регистър за
протоколи.

Липсата на единен регистър за
протоколи в РЗОК и ЦУ създава
нуждата от въвеждане на една и
съща информация на две отделни
места.

РЗОК и ЦУ биха могли да
обединят двата регистъра и да
имат достъп до единен регистър за
протоколи.

Максималният срок за
заверяване на всички
протоколи е до 6 месеца.

ЗОЛ с хронични заболявания
поддържат сходна терапия за
срок по-дълъг от 6 месеца, но
въпреки това им се налага да
презаверяват вече заверения им

Протоколи за определени
хронични заболявания да се
заверяват за срок по-дълъг от 6
месеца, например, 1 година. За
контролни цели, би могло са се

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.

25

Област за подобрение

Въздействие върху процеса
протокол на всеки 6 месеца.

Препоръка
изиска преглед от специалист на
всеки 6 месеца.

Комисията в ЦУ на НЗОК за
одобряване на планови
лечения няма право да постави
срок за получаване на
експертни становища от един
национален консултант по
съответното заболяване и
председателя на научното
дружество по съответната
специалност.

Липсата на срокове за отговор на
искане за експертно становище
може да забави процеса за
одобрение на планови лечения.

НЗОК би следвало да има
възможност да постави срокове за
получаване на експертни
становища.

Комисията в ЦУ на НЗОК за
възстановяване на извършени
разходи няма директен достъп
до информация за
здравноосигурителния статус
на лицето за минали периоди.

Ако искът е за минал период,
техническият сътрудник на
Комисията изпраща заявка до
дирекция “Информационни
системи и бизнес процеси” в ЦУ
на НЗОК, които проверяват
здравноосигурителния статус и
връщат резултата на Комисията в
срок до 5 работни дни.

Може да се даде достъп на
председателя или техническия
сътрудник на Комисията до ИИС
на НЗОК по отношение проверка
на здравноосигурителния статус на
лицето за минали периоди.

В Европейското
законодателство няма срок за
отговор на запитвания между
институциите в държавите
членки.

Разглеждането на иск за
възстановяване на извършени
разходи по цени на
осигурителната институция по
място на получаване на
медицинската помощ може да се
забави.

Би могло да се направи
предложение за въвеждането на
изискуем срок за отговор на
запитвания между на държавите
членки на ЕС.

ЗОЛ изпитват затруднения при
откриване на електронната
страница на НЗОК на
конкретна информация,
отнасяща се до техните
здравноосигурителни права в
България и чужбина (пр. няма
изведена информация за
здравноосигурителния пакет,
който се покрива от НЗОК,
тази информация е посочена в
Наредба № 40 на МЗ).

Това води до увеличено
използване на другите канали за
предоставяне на информация на
ЗОЛ от НЗОК – онлайн и
телефонни консултации и
посещения в приемни на НЗОК и
РЗОК, което увеличава обема на
работа на служителите в НЗОК и
РЗОК, отговорни за предоставяне
на информация на ЗОЛ.

На електронната страница на
НЗОК да бъде изведена конкретна
информация за
здравноосигурителния пакет,
който се покрива от НЗОК за
текущата година. Информацията
да бъде систематизирана без
препратки към нормативни
документи.

Достъпът до услугата преглед
на досие на ЗОЛ е възможен
само за лица, които
притежават електронен
подпис.

Изискването за електронен
подпис (за който се заплаща) за
достъп до услугата преглед на
досие затруднява ЗОЛ и намалява
процента на хората, които
използват услугата. По този
начин ЗОЛ не са запознати с
изписаните за тях медицински и
дентални дейности и
следователно не могат

Услугата преглед на досие на ЗОЛ
да бъде достъпна за всички ЗОЛ,
които притежават ПИК
(персонален идентификационен
код), издаден от НЗОК.
Да бъде разработена система за
електронни услуги, предоставяни
от НЗОК чрез ПИК. ПИК да бъде
издаван от ЦУ на НЗОК и РЗОК на
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Област за подобрение

Въздействие върху процеса
своевременно да подадат сигнал
при нарушения.

Препоръка
физически лица, които попълнят
съответните заявления за ползване
на услугата.

Отговорите на някои
запитвания в раздела “Online
консултации” препращат към
цели документи, а не
отговарят на конкретно
зададения въпрос (например,
често задавани въпроси за
правата на бременни).

Препращането към цели
документи вместо предоставянето
на конкретен отговор на
запитванията на ЗОЛ затруднява
клиентите на НЗОК (ЗОЛ и
партньори) и води до намаление
на удовлетвореността им от
полученото обслужване.
Клиентите често не могат да
извлекат необходимата им
информация от подадените
документи и задават въпросите си
повторно, което увеличава обема
на работата на служителите,
отговорни за предоставянето на
отговори на запитвания в срок.

Да бъдат разработени детайлни
правила и инструкции за
предоставяне на отговори на
онлайн запитвания, които да
поставят акцент върху
предоставяне на ясна и конкретна
информация на разбираем и
достъпен за ЗОЛ език без да се
препраща към цели документи.

Съществуват две приемни към
ЦУ на НЗОК на 2 различни
адреса в гр. София – една за
здравноосигурителните права
на ЗОЛ в България и друга – за
правата им в Европейската
общност.

Съществуването на две приемни
към ЦУ на НЗОК на 2 различни
адреса в гр. София затруднява
ЗОЛ лица от едновременно
получаване на информация за
здравноосигурителните им права
в България и в Европейската
общност. Това увеличава броя на
ЗОЛ, които биват обслужвани в
приемните на НЗОК.

Служителите в двете приемни
(приемна за консултации на
граждани за
здравноосигурителните им права в
България и приемна за
консултации на граждани за
здравноосигурителните им права в
Европейската общност) да бъдат
разпределени, така че и на двете
места едновременно да се
предоставят консултации на ЗОЛ
както за правата им в България,
така и в Европейската общност.

Различните локации на ЦУ на
НЗОК (3 на брой) също
допринася за това.

Преместването на НЗОК в една
сграда, която не съвместява офиси
на други организации и жилищна
кооперация.
Националният телефонен
номер за обслужване на
клиенти 0800 14 800 не работи
при набиране от мобилен
телефон.

Ограничен е мобилният достъп на
ЗОЛ до обслужване по телефона
чрез националния телефонен
номер, което увеличава
използването на другите
информационни канали за достъп
до НЗОК – посещения на място в
приемни и онлайн запитвания.

Да се създаде техническа
възможност националният
телефонен номер за обслужване на
клиенти да се избира и от мобилни
телефони.
Да се информират ЗОЛ за
възможността да набират НЗОК от
мобилните си апарати –
телефонният номер за набиране от
мобилни апарати да се публикува
също на видно място в интернет
страницата.
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3.2

Изводи за процесите на взаимодействие и координация с други
институции и препоръки

Силни страни

■ Разработена е Инструкция за взаимодействие между НЗОК и НАП
■ Има взаимодействие между НЗОК и НОИ по линия на обмена на данни и информация за
прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност, както и
във връзка с информационното осигуряване дейността на НЗОК

■ В най-голяма степен е налице взаимодействие между НЗОК и МЗ – по отношение издаване
на подзаконови нормативни актове в областта на задължителното здравно осигуряване
(наредбата за основния пакет здравни дейности, НРД, наредби в областта на лекарствената
политика), процеса на изготвяне и одобрение на проектозакона за бюджета на НЗОК,
годишния отчет за изпълнението му и годишния отчет за дейността на НЗОК

■ Установена е практика по създаване на съвместни работни групи с представители на НЗОК
и МЗ при изготвяне и актуализиране на наредбите за прилагане на ЗЗО, ЗЗ, ЗЛЗ,
включително и медицинските стандарти

■ Служителите от контролните звена в РЗОК и ЦУ на НЗОК си взаимодействат с различни
институции (ИА „Медицински одит”, РЗИ) и други заинтересовани страни (БЛС, БЗС, БФС
и др.) по отношение на подготовка на проверки на договорните партньори на НЗОК

■ Съществува опит и изграден капацитет в ЦУ на НЗОК за взаимодействие със здравноосигурителни институции в чужбина относно възстановяване на разходи, направени от
ЗОЛ, осигурени в България
Области за подобрение и препоръки
Област за подобрение

Въздействие върху процесите

Препоръка

Липсва Инструкция за
взаимодействие между НЗОК
и Изпълнителна агенция
„Медицински одит”.

Установяването на писмени
правила ще улесни
взаимодействието и
координацията между двете
институции по отношение на
контролна дейност и обмен на
информация.

Да се създаде Инструкция за
взаимодействие между НЗОК и
Изпълнителна агенция
„Медицински одит”, която да
координира процеса на
взаимодействие между двете
институции по отношение на
контролната дейност и обмен на
информация.

Липсва установена инструкция
за взаимодействие между
НЗОК и РЗИ по отношение
контрола върху медицинската
помощ и обмяната на
информация между двете
институции

Риск от неефективност поради
неяснота на отговорностите и
стъпките в процеса на
координация и взаимодействие

Да се създаде Инструкция за
взаимодействие между НЗОК и
РЗИ, която да координира процеса
на взаимодействие между двете
институции по отношение на
контролната дейност и обмен на
информация.

Част от документите, които се
изискват от изпълнителите на

Не се използват възможностите за
по-ефективно взаимодействие

Да се предвиди в ЗЗО и НРД
възможност за изискване и
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Област за подобрение

Въздействие върху процесите

медицински дейности за
сключване на индивидуални
договори, се издават от РЗИ –
Удостоверение за регистрация
на съответното ЛЗ.

Препоръка

между институциите.

предоставяне на съответните
документи от компетентната
институция, а не от ЛЗ за
извънболнична помощ.
Също така РЗИ би могло да
уведомява по служебен път РЗОК
и при всяко заличаване на
регистрацията на ЛЗ.
Това би могло да се осъществи
след електронизация и обмен на
базите данни на институциите.

Ставките за услугите по
основните пакети за
медицински дейности в
държавите членки на ЕС не са
достъпни до всички
здравноосигурителни
институции в официална база
данни.

При разглеждането на иск за
възстановяване на извършени
разходи, Комисията в ЦУ
изпраща заявки за ставките на
услугите, които ЗОЛ е получило –
процесът отнема време.

Би могло да се направи
предложение държавите членки
на ЕС да публикуват местните
ставките на съответна Интернет
страница или база данни, която да
е достъпна до всички
здравноосигурителни институции
и тази информация да е
официална.

В Европейското
законодателство няма срок за
отговор на запитвания между
институциите в държавите
членки.

Разглеждането на иск за
възстановяване на извършени
разходи по цени на
осигурителната институция по
място на получаване на
медицинската помощ може да се
забави.

Би могло да се направи
предложение за въвеждането на
изискуем срок за отговор на
запитвания между на държавите
членки на ЕС.

3.3
3.3.1

Субективна оценка на ръководителите и служителите в
НЗОК във връзка с работните процеси
Писмени процедури
Писмени процедури за начините на изпълнение на
фунциите на звеното - Ръководители
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Чрез въпросника бяха събрани данни от ръководителите в РЗОК и ЦУ относно наличието на
писмени процедури за начините на изпълнение на функциите на ръководеното от тях звено.
Мнозинството от ръководителите потвърждават наличието на такива процедури (79% за РЗОК
и 83% за ЦУ). Според друга част от ръководителите, в техните звена или има процедури, но те
са непълни или не покриват всички функции.
Писмени процедури за изпълнение на преките задължения Служители
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2/3 от отговорилите служители в НЗОК посочват, че имат предоставени писмени процедури,
регламентиращи начините на изпълнение на преките им задължения (67% за РЗОК и 66% за
ЦУ) - тези проценти са значително по-ниски от тези, посочени от ръководителите на звена. 9%
от служителите в РЗОК и 15% от служителите в ЦУ не разполагат с писмени процедури за
изпълнение на преките им задължения - тези проценти са значително по-високи от тези,
посочени от ръководителите на звена. Резултатите, така също, показват, че част от
служителите имат предоставени процедури, но процедурите не покриват всички задължения
или процедурите са непълни (24% за РЗОК и 19% за ЦУ).
Наблюденията на Консултанта идентифицираха наличие на писмени процедури (основно
свързани със СФУК и ИСО), но беше констатирано, че тези процедури не винаги се
актуализират, не са пълни или не обхващат всички работни процеси.

3.3.2

Предложения за оптимизиране на работните процеси с цел подобряване на
качеството на предоставените услуги

Ръководители
Проучването на мнението на ръководителите в НЗОК относно предложения за оптимизиране
на работните процеси с цел подобряване на качеството на предоставяните услуги
идентифицира следните най-често споменавани области за подобрение:

■ Във връзка с контролната дейност: Усъвършенстване на информационната система в частта
за по-пълен достъп на РЗОК до ресурсите на системата на ЦУ на НЗОК с цел подобряване
на контролната дейност. Промяна в системата за осъществяване на контролната дейност промяна в ЗЗО. Промяна на контролните механизми. Повече съвместни проверки по жалби
от ЗЗОЛ с други институции. Самостоятелен контрол от служителите на НЗОК, както и
увеличаване на правомощията на служителите, осъществяващи контрол.

■ Във връзка с координацията в НЗОК: Подобряване на координацията между звената.
Подобряване на комуникациите между отделните звена.
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■ Във връзка с информационните системи: Оптимизиране на информационната система
BullSiveco - извеждане на справки, възможност за изготвяне на анализи по определени
показатели. Разработване на софтуерен продукт за електронно отчитане на ЛЗ за БП в
реално време. Създаване на нормативна база изискваща представяне на всички отчетни
документи на електронен носител с цел по-бърз достъп и обработка на информация.
Въвеждане на Електронно здравно досие на ЗЗОЛ. Въвеждане на електронно разплащане на
ЗЗОЛ с доставчиците на медицински, дентални услуги, лекарствени средства.

■ Във връзка с условията на работа: Обучение на служителите от дирекцията – по-специално
езиково обучение. Създаване на по-гъвкави системи на заплащане, които да са в пряка
зависимост с постигнатите резултати от служителите, а не от трупането на стаж.
Подобряване на управлението на конфликти.

■ Във връзка с процедурите за работа: Писмени процедури за начините за изпълнение на
функциите на всяко звено от териториалната структура. Разписване на правилници,
инструкции и правила за всеки работен процес. Намаляване на изискуемите справки и
доклади към ЦУ на НЗОК.
Служители
По отношение мнението на служителите в НЗОК относно предложения за оптимизиране на
работните процеси с цел подобряване на качеството на предоставяните услуги бяха
идентифицирани сходни до представените от ръководителите области за подобрение:

■ Във връзка с координацията в НЗОК: Подобряване на комуникацията с ЦУ на НЗОК.
Подобряване на вътрешните комуникации. По-добра координация и комуникация между
отделните звена/отдели чрез групово коментиране на задачи, цели, казуси. Да се създадат
предпоставки, условия и ясни механизми за добре организирана комуникационна среда на
различни нива. Уеднаквяване на работата на всички РЗОК и уеднаквяване на дейността на
всички структури на НЗОК. Да се оптимизира структурата на РЗОК.

■ Във връзка с информационните системи: Изготвяне на надежден софтуер за всички
дейности на всички нива с цел съкращаване на някои повторяеми дейности и извикване на
бързи справки за моментни състояния на дейността като цяло и по някои аналитични
признаци. Използване на деловодната система за комуникация между РЗОК и ЦУ на НЗОК
по отношение на заявленията към управителя на НЗОК. Оптимизация на информационната
система, даваща възможност за групово изпълнение на еднотипни и многократно
повторяеми задачи. Въвеждане на отдалеченото отчитане на договорните партньори.
Въвеждане на система за личен контрол на ЗЗОЛ върху извършените дейности. Софтуерно
осигуряване за отчети в реално време, за да се избегне последващо попълване на документи.
Премахване на ненужната писмена кореспонденция на хартиен носител, с цел пестене на
ресурси и средства.

■ Във връзка с условията на работа: Провеждане на обучения и семинари. Компютърни
умения. Повишаване на нивата на работно възнаграждение.

■ Във връзка с процедурите за работа: Ясни методики и указания за работа. Ясни и точни
/писмени/ правила и процедури, които да се актуализират своевременно при настъпване на
промени. Подобряване на използваните механизми за обратна връзка от
здравноосигурените лица, във връзка с предоставените им административни услуги от
институцията.
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3.3.3

Обратна връзка от здравноосигурените лица относно предоставяните от НЗОК
услуги и свързаните с това процеси
Обратна връзка от ЗОЛ - Ръководители
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Проучването на мнението на ръководителите в НЗОК събра информация относно методите за
получаване на обратна връзка от здравноосигурените лица във връзка с предоставяните от
НЗОК услуги и свързаните с това процеси. Като цяло, най-често посоченият метод за обратна
връзка са анкетните проучвания (30% за РЗОК и 24% за ЦУ), следвани от телефон (26% за
РЗОК и 22% за ЦУ). Така също, специална пощенска кутия се използва често от РЗОК (21%),
но сравнително по-малко от ЦУ (4%). Обратното важи за интернет страницата на НЗОК – ЦУ я
използва повече от два пъти по-често от РЗОК (11% за РЗОК и 24% за ЦУ). В същото време,
8% от отговорилите и в РЗОК и в ЦУ посочват, че не провеждат специални наблюдения, а
други използват други механизми за получаване на обратна връзка (4% за РЗОК и 16% за ЦУ).
Обратна връзка от ЗОЛ - Служители
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Отговорите на служителите във връзка с получаването на обратна връзка от ЗОЛ относно
предоставяните от НЗОК услуги и свързаните с това процеси частично се различават от
отговорите на ръководителите. Най-често посоченият метод от служителите е телефона (26%
за РЗОК и 31% за ЦУ), следван от провеждането на анкети (25% за РЗОК и 24% за ЦУ).
Сравнително различно е нивото на използване на интернет страницата на НЗОК и пощенската
кутия между РЗОК и ЦУ – интернет страницата се използва значително повече от ЦУ (14% за
РЗОК и 30% за ЦУ), докато пощенската кутия се използва повече от РЗОК (18% за РЗОК и 6%
за ЦУ). Двойно по-голям брой служители в РЗОК (17%) в сравнение с броя на ръководители в
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РЗОК (8%) посочват, че РЗОК не събират обратна връзка от ЗОЛ; процентът на служители и
ръководители в ЦУ е сходен (8% и 9% съответно).
Ръководителите и служителите отбелязват, че обратна информация от ЗОЛ се събира в НЗОК и
чрез директен контакт със ЗОЛ, книга за оплаквания и похвали, книга за препоръки,
електронната поща, сигнали и жалби, интернет форуми и публикации в медиите.
Наблюденията на Консултанта потвърждават наличието на различни комуникационни канали
за събиране на обратна информация от ЗОЛ, но нашите препоръки включват също събиране на
обратна информация от договорните партньори и други заинтересовани лица.
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Проучването също събра информация относно преценката на ръководителите за ефикасността
на използваните механизми за на обратна връзка от ЗОЛ. Мнозинството отговорили считат, че
механизмите са ефективни (73% за РЗОК и 65% за ЦУ). Значителен брой ръководители са
посочили, че не се събира информация от ЗОЛ или че не се анализира ефективността на
използваните механизми (21% за РЗОК и 30% за ЦУ). Много малка част от отговорилите
считат, че механизмите са неефективни (3% за РЗОК и 4% за ЦУ).
Ефективност на обратната връзка от ЗОЛ - Служители
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Резултатите от служителите показват малко по-ниска оценка на ефективността на използваните
механизми за обратна връзка от ЗОЛ от тази на ръководителите – около 60% в РЗОК и ЦУ
считат, че тези механизми са ефективни (64% за РЗОК и 61% за ЦУ). Значителен брой
служители посочват, че не се събира информация от ЗОЛ или че не се анализира
ефективността на използваните механизми (31% за РЗОК и 26% за ЦУ). По-голям брой
служители от ръководители считат, че механизмите не са ефективни (5% за РЗОК и 12% за
ЦУ).
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Проучването на мнението на ръководителите отправи запитване и за начините за използване на
резултатите от прилаганите механизми за обратна връзка от ЗОЛ. Според около половината
отговорили, получените резултати се анализират и използват за подобрения (57% за РЗОК и
45% за ЦУ), докато комуникирането на резултатите към заинтересованите страни е значително
по-нечеста практика (резултатите се комуникират 24% за РЗОК и 34% за ЦУ).
Резултати от обратната връзка от ЗОЛ - Служители
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Сходни са данните от въпросника при служителите относно начините за използване на
резултатите от прилаганите механизми за обратна връзка от ЗОЛ. Според около половината
отговорили получените резултати се анализират и използват за подобрения (46% за РЗОК и
50% за ЦУ), докато комуникирането на резултатите към заинтересованите страни е значително
по-нечеста практика (резултатите се комуникират 20% за РЗОК и 28% за ЦУ). Малък е
процентът отговорили, че резултатите не се анализират (6% за РЗОК и 3% за ЦУ) или че не се
комуникират (5% за РЗОК и 0% за ЦУ).
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3.3.4

Обратна връзка от служителите относно предоставяните от НЗОК услуги и
свързаните с това процеси
Ефективност на обратната връзка от служители Ръководители
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На въпроса за ефективността на механизмите за получаване на обратна връзка от служителите
относно предоставяните услуги, мнозинството от отговорилите ръководители считат, че
механизмите са ефективни (80% за РЗОК и 74% за ЦУ) и много незначителен брой
ръководители оценяват механизмите като неефективни (1% за РЗОК и 4% за ЦУ). Сравнително
голям брой ръководители посочват, че няма установена процедура за обратна връзка от
служителите (15% за РЗОК и 22% за ЦУ).
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Отговорилите служители имат различна оценка, противоположна на тази на ръководителите,
за ефективността на механизмите за получаване на обратна връзка от служителите относно
предоставяните услуги. Мнозинството отговорили считат, че механизмите не са ефективни
(69% за РЗОК и 71% за ЦУ), а много незначителен брой служители оценяват механизмите като
ефективни (5% за РЗОК и 12% за ЦУ). Голям е и броят на служителите, които посочват, че
няма установена процедура за обратна връзка от служителите (26% за РЗОК и 17% за ЦУ).
Препоръката на Консултанта е в НЗОК да се въведе структурирана процедура, чрез която
всички служители да имат възможност да направят предложения за подобрения в работните
процеси. Примерен ред за идентифициране на възникнали проблеми и формулиране на
предложения за подобрения е представен в точка 3.4..
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По отношение на използването на резултатите от прилаганите механизми за обратна връзка от
служителите относно предоставяните услуги, около половината от отговорилите ръководители
отбелязват, че резултатите се анализират и използват за усъвършенстване (54% за РЗОК и 48%
за ЦУ). По-малък брой ръководители посочват, че резултатите се комуникират (28% за РЗОК и
32% за ЦУ). Незначителен е процентът отговорили, че резултатите не се анализират (2% за
РЗОК и 3% за ЦУ) или че не се комуникират (1% за РЗОК и 0% за ЦУ).
Резултати от обратната връзка от служители - Служители
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Служителите посочват, че в голяма част от случаите събраните данни от обратна връзка от
служителите се анализират и използват за усъвършенстване (49% за РЗОК и 56% за ЦУ) и в
част от случаите резултатите не се анализират и не се комуникират (7% за РЗОК и 12% за ЦУ).
С въвеждането на структурирана процедура за идентифициране на проблеми и формулиране на
предложения, НЗОК следва да има възможността да използва получената обратна връзка за
усъвършенстване на дейността си, като същевременно се комуникира статуса на всяко
предложение обратно към заинтересованите лица.

3.4

Предложения за реда на идентифициране на възникнали
проблеми и формулиране на предложения за подобрения от
служителите

Въз основа на извършения анализ, Консултантът идентифицира следните ограничения,
проблеми от административен характер, възникнали от практиката:

■ Не е идентифициран вътрешен акт, в който да се регламентира реда за събиране на обратна
информация от служителите в НЗОК по повод прилаганите актове, както и формулиране на
предложения за подобрения на работата им в административно отношение;

■ Не е идентифицирана практика за организиране на вътрешни проучвания относно проблеми
от административен характер, които срещат лицата и предоставяне на предложения за
решаването им.
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.

36

Идентифицирането на възникнали проблеми би могло да се осъществява чрез текущо
наблюдение от страна на служителите на различни дейности от работните процеси в НЗОК –
например, често допускани грешки, неспазване на срокове, повторяеми операции, оплаквания
от ЗОЛ и изпълнителите на медицинска и дентална помощ и др.
Разработването на програма за получаване на предложения от служителите ще подпомогне
постигане стратегическите и оперативните цели на НЗОК, както и може да бъде фактор за:
намаляване на разходите; увеличаване на ефективността; подобряване на качеството;
подобряване обслужването на клиенти; подобряване организационната култура; повишаване
мотивацията и удовлетвореността на служителите.
С цел мотивиране на служителите за иницииране на предложения и тяхната обективна оценка
би могла да се разпише Процедура за идентифициране на възникнали проблеми и формулиране
предложения за подобрения.
Процедурата следва да съдържа следните основни стъпки:
1. Събиране на предложения от служителите на НЗОК
Съществуват различни методи за събиране на предложения – чрез електронна поща, специален
портал на служителите, чрез кутия/форма за предложения, анкети и др. С оглед спецификата
на НЗОК и липсата на интранет (вътрешен портал за служителите на НЗОК) най-подходящите
методи за събиране на предложения са: кутия/форма за предложения и анкета.
Кутия за предложения
Кутията за предложения е често използван метод, който гарантира анонимността на
служителите (при желание за анонимност). Кутията за предложения може да се прилага и в
електронен формат чрез електронна бланка за предложения.
За ефективно използване на този метод е препоръчително да се изготви стандартна форма за
предложения. Без наличието на стандартна форма (бланка) служителите са склонни да дават
предложения без да оценяват пълното въздействие и потенциалните ефекти от реализирането
на предложенията.
Формата е препоръчително да съдържа следните полета:

■ описание на идентифицирания проблем
■ оценка на въздействието върху НЗОК (пр. материални и нематериални разходи, време,
ненужни стъпки в процес и др.)

■ предложения за решение на идентифицирания проблем
■ описание на потенциални ползи от предложеното решение (пр. икономии, намаляване на
срокове, намаляване обем работа, увеличаване на ефективността на служителите,
увеличаване удовлетвореността на клиентите и др.)
Формата за предложения следва да бъде достъпна от всички служители на НЗОК – в РЗОК и
ЦУ на НЗОК (пр. да бъде качена в деловодната система Архимед). Попълнените форми се
принтират, попълват и пускат от служителите на НЗОК в специално създадени кутии за
предложения, разположени на видни места във всяко РЗОК, както и в сградите на ЦУ на
НЗОК.
Анкета
Друг метод за събиране на предложения от служители е анкета. Анкетата може да се разработи
в електронен вид, да се качи в Интернет и да се изпрати линк към нея на всички служители на
НЗОК. Този подход би гарантирал анонимността на служителите. В анкетата могат да бъдат
зададени въпроси, свързани с идентифициране на проблеми, които затрудняват работата на
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служителите, формулиране на предложения за решаване на проблемите и даване на идеи за
подобрения на работните процеси в НЗОК.
В анкетата могат да бъдат посочени и конкретни предизвикателства и затруднения, които вече
са идентифицирани в НЗОК и се търсят предложенията на служителите за тяхното решаване.
В анкетата може да бъде оставено и незадължително поле за име и контакти на служителя,
попълнил анкетата (с цел получаване на награда при реализиране на предложението) .
Кутията за предложения и анкетата предлагат структуриран подход към приемане на
предложения, но така също, служителите следва да бъдат поощрявани от преките си
ръководители своевременно да докладват за проблеми, с които се сблъскват и ежедневно да
мислят за идеи за подобряване на работните процеси. Отговорност на преките ръководители е
да създадат култура за свободно дискутиране на проблеми и идентифициране на предложения
в ръководените от тях звена.
2. Анализ на предложенията
Получените предложения от анкетата или чрез кутията за предложения следва да се разгледат
от специално създадена за целта междуфункционална група от служители в НЗОК – Работна
група за оценка предложенията на служителите. Възможно е подобни групи да бъдат
създадени във всяко РЗОК и в ЦУ или само в ЦУ, като предложенията от РЗОК се пренасочват
към ЦУ. Работната група анализира получените предложения на ежемесечна база и ги оценява
в зависимост от предварително разработени и съгласувани с Ръководството критерии за оценка
(пр. приложимост, оригиналност и др.). Важен момент е предложенията да се събират и
анализират своевременно. Получените предложения от служители следва да са достъпни за
всички служители на специално за това място. Така също, следва да се предоставя обратна
връзка по отношение на развитието на всяко предложение.
3. Представяне и приемане на добрите предложения
Работната група за оценка предложенията на служителите представя и аргументира пред
Директора на РЗОК/Управителя на НЗОК (в зависимост от естеството на идеите)
предложенията, които са получили най-висока оценка. При представяне на предложенията
присъства и служителя, който ги е подал (ако предложението не е анонимно). При одобрение
на предложение се изработва план за неговата реализация. За да бъде успешна реализацията на
подобна инициатива, важен момент е даването на обрана връзка на всеки служител представил
свое предложение.
4. Награждаване на служителя, дал предложението
Така също, с цел мотивиране на служителите да споделят свои предложения е препоръчително
предоставянето на някакъв вид награда на тези служители, чиито предложения са важни
подобряване работата на НЗОК. Служителят, който е дал предложението, което е получило
най-висока оценка (в случай, че не е анонимно) бива награден от Директора на
РЗОК/Управителят на НЗОК. Наградата може да бъде парична, материална или друга
(примерно грамота) и се определя в зависимост от евентуалните ползи, които предложението
може да донесе.
5. Реализиране на предложението
Предложението се реализира спрямо разработения и одобрения от Ръководството план. В
процеса по реализиране на предложението се включва служителя, който го е инициирал (ако е
възможно), както и специалисти от областите обект на предложението.
6. Публикуване на реализираните предложения
След реализиране на предложенията, препоръчваме публикуването им като част от дейността
на НЗОК, с оглед по-голяма публичност за извършваните подобрения пред обществеността.
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3.5

Бързи победи и административни услуги

В таблицата по-долу са представени обобщените „бързи победи”, които Консултантът е
идентифицирал от прегледа на работните процеси на НЗОК – препоръки, които могат да бъдат
осъществени в краткосрочен план и за които съществува степен на готовност. В пътната карта
по под-дейност 4.2. са представени всички идентифицирани препоръки от всички анализи по
настоящата поръчка – с краткосрочна, средносрочна и дългосрочна реализация.
Таблица 3 – Бързи победи
№

1

Област за
подобрение

Коментар

Доразработване на електронния портал на
страницата на НЗОК за всички видове
изпълнители, което да позволява
електронно подаване в реално време и
автоматизирани контроли на всички
отчетни документи.

Планирано за реализиране от
НЗОК за 2013 г.

2

Разработване на система за електронни
услуги, предоставяни от НЗОК чрез ПИК
(например осигуряване на ЗОЛ достъп до
електронните им здравни досиета)

В процес на осъществяване

3

Разработване и въвеждане на електронна
рецепта

В процес на осъществяване

4

Приемане на електронни фактури от
договорните партньори

Планира се да се реализира през
2013 г.

Отпадане на изискването за отчитане на
хартия на издадените медицински
направления.

Би могло да се заложи в
следващия НРД

Поддържане на досиетата на
подконтролните обекти в електронен
формат

Би могло да се осъществи с
промяна в Инструкцията за
осъществяване на контрол по
чл.72, ал. 2 и 3 от ЗЗО

Опростяване на формуляри (Пр.
формуляр за издаване на ЕЗОК, за
издаване на временно удостоверение за
заместване на ЕЗОК) чрез премахване на
повтаряща се и ненужна информация

Би могло да се осъществи през
2013 г.

5

Електронизация

Препоръка

Организация на
работата

6

7

Обслужване на
здравноосигурени
лица

Обединяване на формулярите за избор на
ОПЛ в един с възможност за отбелязване
дали е първоначален, постоянен или
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№

Област за
подобрение

Препоръка

Коментар

временен избор на ОПЛ.
8

Подаването на Протоколи 1А, 1 В и 1С и
всички необходими документи за тяхното
одобрение да се осъществява електронно
чрез разработване на специализирана
система, до която лекарите-специалисти
да имат достъп.

Не би могло да се осъществи
през 2013 г.

9

Удължаване на срока на някои протоколи
за хронични заболявания и намаляване
отговорностите на пациентите относно
пренасянето на необходимите документи
от ОПЛ и лекар –специалист до РЗОК.

Би могло да се осъществи през
2013 г.

10

Разработване на детайлни правила и
инструкции за предоставяне на отговори
на онлайн запитвания, които да поставят
акцент върху предоставянето на ясна и
конкретна информация на разбираем и
достъпен за ЗОЛ език без да се препраща
към цели документи

Би могло да се осъществи много
бързо – не изисква
допълнителни финансови
средства

11

Определяне на срокове за получаване на
експертни становища от националния
консултант по съответното заболяване и
председателя на научното дружество по
съответната специалност относно
планови лечения в чужбина

Би могло да се осъществи през
2013 г.

12

Предоставяне на допълнителни
електронни услуги на ЗОЛ като подаване
на документи за издаване на ЕЗОК,
удостоверения за временно заместване на
ЕЗОК и европейски формуляри

Би могло да се осъществи през
2013 г.

13

Структуриране на информацията на
интернет страницата на НЗОК на ясен и
достъпен език за клиентите

Би могло да се осъществи много
бързо – не изисква
допълнителни финансови
средства

14

Извеждане на електронната страница на
НЗОК конкретна информация за
здравноосигурителния пакет, който се
покрива от НЗОК за текущата година.
Систематизиране на информацията на
електронната страница на НЗОК без

Би могло да се осъществи много
бързо – не изисква
допълнителни финансови
средства
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№

Област за
подобрение

Препоръка

Коментар

препратки към нормативни документи.

15

Разработване и въвеждане на подход за
регулярно събиране и анализ на обратна
връзка от клиентите/ЗОЛ - ежегодно
проучване мнението на ЗОЛ от услугите
на НЗОК и за здравните услуги като цяло
чрез социологическо проучване в
комбинация с организиране на фокус
групи с представители на пациентските
организации.

Би могло да се стартира през
2013 г.

16

Едновременно предоставяне на
консултации на ЗОЛ за правата им в
България и в Европейската общност в
двете приемни в гр. София

Би могло да се осъществи през
2013 г – не изисква
допълнителни финансови
средства

17

Създаване на техническа възможност
националния телефонен номер за
обслужване на клиенти да се избира и от
мобилни телефони или при
невъзможност, телефонният номер за
набиране от мобилни апарати да се
публикува също на видно място в
електронната страница на НЗОК

Би могло да се осъществи през
2013 г.

В следващата таблица е представен списък с идентифицираните от Консултанта
административни услуги, които НЗОК предоставя. Тези услуги са идентифицирани при
прегледа на основните работни процеси в НЗОК, използвайки одобрената методика, която не
обхваща определяне на административни услуги по смисъла на Закона за администрация. В
този смисъл това не представлява изчерпателен списък на всички административни услуги,
предоставяни от НЗОК.
Обобщена информация за броя услуги, предоставени от НЗОК (в.т.ч. обобщени данни за РЗОК
и ЦУ на НЗОК) за 2011 г., беше поискана от Консултанта, но не беше предоставена в цялост –
за някои РЗОК има информация по определени услуги, за други не.
Таблица 4 – Идентифицирани административни услуги при прегледа на работните процеси на
НЗОК
№

1

Наименование на услугата

Издаване на заповед за
извършване на валутен превод
към други системи за социална
сигурност по иск за
възстановяване на разходи

Нормативно основание

Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите
за социално осигуряване
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 година за установяване
процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за
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№

Наименование на услугата

Нормативно основание

координация на системите за социална сигурност
Двустранни спогодби/ договори за социално осигуряване,
включващи в обхвата си здравно осигуряване
2

Издаване на ЕЗОК

Закон за здравното осигуряване
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност
Правилник за устройството и дейността на НЗОК

3

Издаване на удостоверение за
заместване на ЕЗОК

Закон за здравното осигуряване
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност
Правилник за устройството и дейността на НЗОК

4

Издаване на Европейски
удостоверения и формуляри

Закон за здравното осигуряване
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност
Правилник за устройството и дейността на НЗОК

5

Заверяване на Протоколи 1А, 1В,
1С

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти
Правилник за устройството и дейността на НЗОК
Национални Рамкови Договори

6

Заверяване на рецептурна книжка
на хронично болния

Национални Рамкови Договори

7

Одобряване на планови лечения в
чужбина

Закон за здравното осигуряване
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
Правилник за устройството и дейността на НЗОК

8

9

Възстановяване на разходи,
извършени на територията на
друга държава-членка на ЕС от
ЗОЛ, осигурени в България

Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
Двустранни спогодби/ договори за социално осигуряване,
включващи в обхвата си здравно осигуряване

Предоставяне на информация и

Закон за здравното осигуряване
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№

Наименование на услугата

консултации на ЗОЛ
(включително по телефон и
електронен път)

Нормативно основание

Национални Рамкови договори
Правилник за устройството и дейността на НЗОК
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4

Епизоди от живота

Консултантът е разгледал епизод от живота „Раждане на дете” с оглед възможно оптимизиране
на процеса за гражданите без да е необходимо да се посещават различни институции и
спестяване на тяхното време. Тази дейност е извън обхвата на Обособена позиция 2 на проект
BG051PO002/10/1.1-02 „Провеждане на оптимизация в държавни институции”.
Консултантът не е разглеждал ресурсната обезпеченост на различните институции, както и
правната рамка и в този смисъл по-долу са представени предложения и идеи за добри
практики, които е необходимо да бъдат допълнително анализирани (например, в рамките на
друг проект) преди да бъдат внедрени.

4.1

Епизод от живота „Раждане на дете”

Процесът по административното обслужване на майките в периода от 410 дни, от които 45 дни
преди раждането е свързан с получаване и подаване на различни документи от различни
институции във връзка с раждането и майчинството. Основните взаимодействия с институции
са 5 и са представени на следващата фигура:
Фигура 3: Основни взаимодействия с институции при епизод от живота „Раждане на дете”

Взаимодействия с институции, свързани с раждане на дете
Издаване на болничен
лист
•АГ специалист
•Лечебно заведение
•ОПЛ
•Работодател
•НОИ

Издаване на
медицински
документи за раждане
•АГ специалист

Издаване на акт за
раждане
•Лечебно заведение
•Община

Получаване на
парични помощи
•АСП

Избор на ОПЛ за дете
•ОПЛ

1. Издаване на болничен лист
Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при
бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.
Отпускът за бременност и раждане в размер 135 календарни дни, се разрешава от здравните
органи въз основа на болнични листове и се разпределя по следния начин:

■ за 45 календарни дни преди раждането – болничният лист се издава от лекаря, който
осъществява наблюдението на бременната. В болничния лист задължително се вписва
терминът на раждането;

■ за 42 календарни дни непосредствено след раждането – от лекаря, който е водил раждането.
Ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от лекар в лечебното заведение, в
чийто район е станало раждането или от избрания лекар на майката или на детето;

■ за 48 календарни дни – продължение на предходния болничен лист – от лекаря, при който е
регистрирано детето, или от личния лекар на родилката. Възможно е този болничен лист да
се издаде и от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа
болното дете, в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в
болнично лечебно заведение.
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■ При преносване се издава болничен за периода от края на определения термин до дата на
раждане или постъпване в болница за раждане. Този болничен се издава от лекаря, който
осъществява наблюдението на бременната. В тези случаи се получават 4 болнични, които
трябва да бъдат издадени.
Отпускът за остатъка след 135-я до 410 календарни дни се разрешава от работодателя въз
основа на следните документи:

■ писмено заявление от майката/осиновителката до работодателя;
■ акт за раждане на детето или акт за осиновяване;
■ декларация, съгласно приложение № 7 към Наредба за работното време, почивките и
отпуските.
Осигурените лица представят необходимите документи на осигурителя си, който ги представя
в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества представят документите на
дружеството, което ги представя в съответното ТП на НОИ. Останалите самоосигуряващи се
лица представят сами необходимите документи в съответното ТП на НОИ.
2. Издаване на медицински документи за раждане
Наблюдаващия АГ специалист издава следните документи, които са необходими при
постъпване за раждане:

■ Направление за хоспитализация
■ Карта за профилактика на бременността /обменна карта/, в която са попълнени всички
данни и резултати от изследвания, по време на проследяване на бременността.
Тези документи се представят при постъпване за раждане в лечебното заведение.
3. Издаване на акт за раждане
Съгласно Закона за гражданската регистрация, актът за раждане се съставя въз основа на
писмено съобщение в срок от 7 дни. Съобщаването на раждането е задължение на
ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това,
когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато
раждането не е станало в лечебно заведение и длъжностното лице по гражданското състояние,
когато в населеното място няма компетентно медицинско лице. Длъжностното лице по
гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото
събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално
удостоверение за раждане, което се получава от съответната община по постоянен адрес на
майката.
4. Получаване на парични помощи при бременност и раждане
Съгласно Закона за семейни помощи за деца, Агенцията за социално подпомагане чрез
Дирекциите "Социално подпомагане" отпуска семейни помощи при бременност, раждане и
отглеждане на деца, на лица и семейства, които отговарят на следните условия:

■ бременни жени - български граждани;
■ семейства на български граждани - за децата, които отглеждат в страната;
■ семейства, в които единият от родителите е български гражданин - за деца с българско
гражданство, които отглеждат в страната;

■ семейства на роднини, близки или приемни семейства - за деца, настанени по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
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■ бременни жени – чужди граждани, и семейства на чужди граждани, които постоянно
пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е
предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е
страна.
Видовете парични помощи включват:
4.1. Eднократна парична помощ при бременност
Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на
еднократна помощ при бременност, когато нямат право на обезщетение за бременност и
раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.
Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава
обезщетение за бременност и раждане, поради това, че няма необходимия осигурителен стаж,
еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от
началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен
стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.
Помощта се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Молба
декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане"
по постоянен адрес на майката, а помощта се изплаща през следващия месец.
4.2. Eднократна парична помощ при раждане на дете
Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите
на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция.
Размерът на помощта се определя ежегодно от МТСП и се определя според поредността на
децата, родени от майката. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката,
помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Ако до навършване на 2годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се
изплаща допълнителна еднократна помощ.
Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като
помощта може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес на майката:

■ оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
■ копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката, или удостоверение
от общинската администрация за родените от майката деца (Удостоверение за семейно
положение);

■ копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за
продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;

■ лична карта (за справка).
4.3. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година
Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци
до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са
настанени за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя
ежегодно ot МТСП и се изплаща за всяко дете близнак. Помощта се изплаща на майката, а при
невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето. Тази помощ може да се
получава и от самотен баща, както и от семействата на роднини, близки или приемни
семейства - за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта
може да бъде поискана в срок до навършване на една година на децата.
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4.4. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от
майка студентка, учаща в редовна форма на обучение
Отпуска се, когато майката (осиновителка) е студентка, учеща в редовна форма на обучение.
Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на раждане на детето и/или
от датата на записване в редовна форма на обучение на майката. Помощта може да бъде
поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането й започва от
месеца на подаване на молбата.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес на майката.
4.5. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст
Помощта се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата,
чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. Изплаща се всеки месец
до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна, на деца, които живеят
постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в
специализирана институция за деца.
За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, тази помощ се
получава независимо от дохода на семейството и е в двоен размер. Размерът на помощта се
определя ежегодно от МТСП.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес на майката.
4.6. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
Предоставя се в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката),
чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв., при условие, че:
- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане
и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна
издръжка;
- детето живее постоянно в страната.
Помощта може да се получава и от самотен баща-осиновител или приемно семейство ако
отговарят на посочените по-горе условия.
Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или
под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето,
независимо от дохода на семейството.
Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално
подпомагане" по постоянен адрес.
5. Избор на ОПЛ за детето
Обикновено още преди раждането бременните жени избират ОПЛ, който ще следи детето след
изписване от родилния дом. Лекарят посещава майката и новороденото веднага след
изписването им. Изборът на лекар се извършва с попълване на регистрационна форма за
първоначален избор на ОПЛ от майката. Изборът на ОПЛ се подава към НЗОК от ОПЛ чрез
обновената пациентска листа.
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4.2

Констатации и предложения за подобрение

От изложеното дотук можем да направим следните констатации във връзка с подаването и
получаване на документи от различни институции, свързани с периода на бременност, раждане
и майчинство:
1. Майката подава 3 или 4 болнични листа на осигурителя си или директно в НОИ, заедно с
необходимите документи към тях.
2. Бременната жена получава от наблюдаващия я АГ специалист направление за
хоспитализация и обменна карта, в която са попълнени всички данни и резултати от
изследвания, по време на проследяване на бременността. Тези документи тя трябва да
представи в лечебното заведение при постъпване за раждане.
3. Удостоверението за раждане на детето се издава от общината. Данните за
удостоверението се подават по служебен път от лечебното заведение, в което майката е
родила. Майката (или упълномощено лице) получава оригинала на удостоверението за
раждане от общината.
4. След получаване на удостоверението за раждане на детето, както и други необходими
документи от общината и други институции (например, удостоверение за семейно
положение), в Агенцията за социално подпомагане се подават тези документи за
отпускане на парични помощи за раждане и за отглеждане на дете.
С оглед възможно оптимизиране на процеса за гражданите без да е необходимо да се
посещават различни институции и включване в общите усилия за „Епизоди от живота“ на
ОПЛ, лечебни заведения и др. участници в процеса, които не са администрации, предлагаме:

■ въвеждането на електронен болничен лист
■ въвеждането на електронно здравно досие на пациента
■ оптимизиране на процеса по отпускане на еднократна парична помощ при раждане на дете –
това е казус, валиден за всички родилки.
Въвеждане на електронен болничен лист
Разглеждаме предложението в хипотеза „електронен болничен лист” при следните допускания:

■ Лекарят проверява дали съответното лице е осигурено, попълва електронния болничен лист
и го изпраща на осигурителя.

■ Осигурителят потвърждава, че лицето не е на работа и въвежда банковата сметка, по която
на лицето да бъде изплатено обезщетението.

■ След потвърждението на болничния лист, осигурителят го изпраща на НОИ.
Въвеждането на електронния болничен лист ще спести време, както на осигуреното лице, така
и на осигурителите. Ще се съкрати времето за изплащане на обезщетението.
Въвеждане на електронно здравно досие на пациента
В тази хипотеза ще отпадне необходимостта от издаването на хартиени медицински документи
за постъпване в лечебно заведение за раждане. При предложението за електронно здравно
досие правим следните допускания:

■ Наблюдаващият АГ специалист вкара в електронното досие на бременната жена данните от
наблюдението на бременността и направените изследвания, както и направлението за
хоспитализация.

■ Лечебното заведение при постъпване за раждане на бременната жена прочита в
електронното досие медицинската информация.
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По този начин ще се спести времето на бременната жена и ангажимента й да мисли и за тези
документи.
Оптимизиране на процеса по отпускане на еднократна парична помощ при раждане на
дете
За получаването на еднократната парична помощ за раждане на дете правим следното
предложение: Общината, след като издаде Удостоверението за раждане, по служебен път
изпраща в съответната Дирекция „Социално подпомагане” информацията, която да послужи за
отпускане на еднократната помощ, а именно: Име, дата на раждане и ЕГН на детето, имена на
родителите, данни за броя на родените от майката деца (за изчисляване на размера на
помощта). Предложението изисква електронен обмен по служебен път на информация между
различни администрации – Община, АСП.
След като информацията се получи в Дирекция „Социално подпомагане”, се задейства
процедура по отпускане на помощта. На дирекциите „Социално подпомагане” е необходимо да
им се осигури достъп до системата на електронния болничен лист с оглед получаване на
информация за банковата сметка на лицето, по която да бъде преведено обезщетението.
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5

Приложения

5.1

Приложение 1 – Списък с нормативни, стратегически и
вътрешни документи на НЗОК, прегледани и от Консултанта

■ Нормативни актове и стратегически документи
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

–

Закон за бюджета на НЗОК за 2012 г.
Закон за здравето
Закон за здравното осигуряване
Закон за медицинските изделия
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Правилник за дейността и устройството на НЗОК
Национални рамкови договори
Методики за остойностяване на дейностите в болничната, извънболничната медицинска
и дентална помощ
Методики за заплащане на дейностите в болничната, извънболничната медицинска и
дентална помощ
Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствените
продукти по чл.262, ал.5, т.1 от ЗЛПХМ
Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията,
правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени
продукти от позитивния лекарствен списък на лекарствените продукти от ПЛС и
условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране от 12.2011 г.
Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда и заплащане на сумите по чл.37, ал.5 от ЗЗО
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
Регламент № 883 за координация на системите за социално осигуряване
Регламент № 987 за установяване процедурата за прилагане на Регламент № 883 за
координация на системите за социална сигурност
Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за
упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на
системите за социална сигурност
Вътрешни правила за издаване от РЗОК на документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права, съгласно правилата за координация на системите за
социална сигурност

■ Вътрешни документи на НЗОК, свързани с изпълнението на процесите
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

Функционални характеристики на вътрешни звена в ЦУ на НЗОК от юни 2012 г.;
Функционални характеристики на вътрешни звена в СЗОК от юни 2012 г.;
СФУК
Инструкции за условията и реда за осъществяване на контрол по чл.72, ал. 2 и ал. 3 от
ЗОО от 02.2010 г.
Инструкции за условията и реда за осъществяване на контрол по чл.72, ал. 4 от ЗОО от
07.2011 г.
Правила за извършване на медицински и финансов контрол от контрольори в РЗОК
Методични указания за извършване на медицински и финансов контрол от
контрольорите в РЗОК
Инструкция за взаимодействие между НЗОК и НАП
Наръчник по управление на качеството
Процедури по управление на качеството
Договор от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за
2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Договор от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за
2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Вътрешни правила за издаване от РЗОК на документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права, съгласно правилата за координация на системите за
социална сигурност
Методика за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти,
предназначени за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия, и
заплащани от НЗОК
Процедура за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствени продукти, които
НЗОК заплаща
Инструкция за използване на услугата за онлайн подаване на отчети на изпълнителите на
медицинска помощ
Правила за реда и работата на Комисия по възстановяване на извършени разходи по реда
на чл.25 (Б) параграф 5-9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл.
34 от Регламент (ЕИО) №574/72, или по двустранни спогодби/договори за социално
осигуряване от 03.12.2010 г.
Бланки на индивидуални договори, заявления за сключване на договори, отчетни
документи и др.
Справки – ако сме използвали – или формуляри на отчети/спецификации
Правила за реда и работата на комисия за възстановяване на извършени разходи по реда
на чл. 25 (б) параграф 5 - 9, чл. 26 (б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или
чл. 34 от Регламент (ЕИО) № 574/72, или по двустранни спогодби/ договори за социално
осигуряване
Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на разходи по
реда на чл. 25, чл. 26 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл.34 от Регламент (ЕИО) №
574/72 или по двустранни спогодби/ договори за социално осигуряване
Заявление за възстановяване по реда на чл.34 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на разходи за
получена спешна и неотложна медицинска помощ при престой в друга държава-членка
на европейския съюз; за възстановяване на разходи по двустранни спогодби/ договори за
социално осигуряване
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– Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (б) параграф 5 - 9,
чл. 26 (б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент (ЕИО) №
574/72 или двустранни спогодби/ договори за социално осигуряване.
– Заявление за издаване на европейска здравноосигурителна карта
– Ред за издаване на ЕЗОК и удостоверение за временното й заместване
– Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за
планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
– Правила за дейността на Комисията в ЦУ на НЗОК и реда за разглеждане на искания за
издаване на разрешение за получаване на подходящо лечение извън държавата-членка по
пребиваване
– Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи да получат формуляр за
провеждане на планово лечение в ЕС
– Правила за извършване на експертиза по чл. 78 от Закона за здравното осигуряване и
регламенти (ЕИО) 1408/71 и 574/72 в ЦУ на НЗОК
– Правила за условията и реда за работа на комисиите за експертизи в РЗОК при отпускане
на лекарства по „протокол по предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК”
– Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни
заболявания и групи лекарства
– Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК
– Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската
здравноосигурителна карта
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5.2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Приложение 2 – Списък с клиентите, институциите и другите
заинтересовани страни на НЗОК
Министерски съвет
Народно събрание
Сметна палата
Министерство на здравеопазването
Министерство на финансите
Национална агенция за приходите
Български лекарски съюз
Български зъболекарски съюз
Български фармацевтичен съюз
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Българска асоциация за закрила на пациентите
Национална пациентска организация
Изпълнителна агенция „Медицински одит”
Регионални здравни инспекции
Изпълнителна агенция по лекарствата
Регионален център по здравеопазване
Омбудсман
Национален осигурителен институт
Районни прокуратури
Съдилища
Президентство
Посолства на РБ в държави членки на ЕС, ЕИП, Швейцария, както и в страни с които
има действащи двустранни договори и спогодби за социална защита

Колегиални органи и съвети
– Управителен съвет на НАП
– Висш медицински съвет
– Национален съвет по медицинска експертиза
– Обществен съвет по правата на пациента
– Висш съвет по фармация
– Комисия по цени и реимбурсиране
– Комисия по прозрачност
– Акредитационен съвет
– Национален съвет по редки болести
– Комисия за изработване на областна здравна карта
– Регионален съвет
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5.3

Приложение 3 – Графични изображения на всички основни
процеси и под-процеси в НЗОК
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5.4

Приложение 4 – Компоненти на процесите

Компоненти
Име на процеса
Цели на процеса

Начало на процеса
Стъпки по процеса
Край на процеса
Вход
Изход
Системи/технологии

Описание
Наименованието на процеса според веригата на добавена стойност.
Процесите се въвеждат, за да обслужват конкретни потребности на
клиента. Клиентите могат да бъдат вътрешни (например друг
процес) или външни. Целите на процеса определят каква стойност
ще бъде допринесена за клиента. А може и да се възприеме като
обща цел, поради която институцията е събрала тази поредица от
ресурси и дейности. Целите на процеса трябва да бъдат
специфични, измерваеми, изпълними, реалистични и съобразени с
времето.
Кратко описание на събитието, с което стартира процесът, за да се
покажат границите на процеса.
Описание на високо ниво на всички стъпки/дейности, които заедно
произвеждат резултатите от процеса.
Кратко описание на събитието, с което приключва процесът, за да
се покажат границите на процеса.
Входът към процеса представляват елементите, материалите,
ресурсите или информацията, необходими за изпълнение на
дейностите по процеса.
Изходът представлява крайния резултат от процеса – продукт,
доставка на нематериален продукт, информация или ресурс, който
е произведен.
Списък от свързани с процеса и подпомагащи технологии,
фокусирани върху специфични приложения или бази данни, с
които участниците в процеса се свързват по време на дейностите.
Информационните системи предоставят доклади, съдържащи
оперативна, финансова и правна информация, която спомага за
функционирането и контролирането на процеса.
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5.5

Приложение 5 – Символи на изображение на процесите
Използва се за означение на процеси и подпроцеси

Отговорен отдел/дирекция
Описание

Съдържание: описание на подпроцеса/основните стъпки; структурното
звено, което отговаря за изпълнението на подпроцеса/основните дейности
и номерацията на подпроцеса/основните дейности

№

Документ - хартиен носител
хартиен носител

Съдържание: наименование на документа

Съхранение на електронни данни
Може да бъде файл/софтуер/база данни
Съдържание: наименование

Външно за организацията лице, например, клиент, институция, други
заинтересовани страни
Съдържание: наименование

Край на страницата

Възможност за оптимизиране на процесите – например, намаляване на
времето, отпадане на ненужни съгласувания, автоматизиране и др.
Съдържание: наименование на идентифицираната възможност
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5.6

Приложение 6 – Графични изображения на процесите на
координация и взаимодействие на НЗОК с други институции
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