
Приложение № 7 
към чл. 2  

Mетодика за остойностяване на дейностите в специализираната извънболнична медицинска  
помощ 

I. Изчисляването на реимбурсните стойности на отделните дейности в обхвата на специализираната медицинска 
помощ се извършва при следната последователност: 

1. обобщаване на информацията от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за обема и цените на 
отчетените и заплатените на специалистите дейности през последните три години; 

2. изчисляване на нови реимбурсни цени на базата на прогнозни обеми. 
II. Заплащането на изпълнителите на специализирана помощ се основава на следната методика: 
1. Дефиниране на пакета услуги. Дефиниране на агрегирани групи здравни услуги със сходни разходи: 
1.1. Първични посещения; 
1.2. Вторични посещения; 
1.3. Профилактика на лица до 18 години; 
1.4. Профилактика на лица над 18 години с рисков профил; 
1.5. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“; 
1.6. Диспансерно наблюдение; 
1.7. Дейности, свързани с лечебно консултативните комисии (ЛКК); 
1.8. Високоспециализирани медицински дейности в извънболничната специализирана помощ; 
1.9. Физиотерапия и рехабилитация. 
2. Определяне размера на средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП). Средствата 

за специализирана медицинска помощ се определят като процент от общия бюджет на НЗОК. Разходите са базирани 
на фактическите разходи през предходната година или екстраполирани на база исторически разходи, обем дейности 
и натовареност. Разпределението може да бъде променяно при промяна на обхвата от услуги или включването на 
допълнителни дейности. 

3. Определяне на единичната стойност на услугата (посещение). Първоначално изчислението се прави отдолу 
нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за предоставяне на базова дейност от 
обхвата на основния пакет за съответната специалност. Разходите се определят като преки и непреки и се извършва 
процентно разпределение по видовете здравни услуги, предлагани от специалистите. След това този минимум може 
да бъде повишен чрез разпределение отгоре надолу на ресурсите за специализираната извънболнична помощ. 
Комбинирането на двата подхода осигурява бюджетно неутрален механизъм за разпределение на ресурсите. 

• Разпределение на преките разходи за видовете медицински дейности; 
• Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи; 
• Разпределение на разходите за заплати: общото време, отделено за всяка една от услугите в извънболничната 

помощ, се разделя на общото време, отделяно за всички здравни услуги (времето може да се разпредели по 
специалности). 
Единична цена за посещение 

  ∑ Общите годишни разходи за здравна услуга Х в лечебно заведение i 
=  
  ∑[(брой на услугата Х, предоставена в лечебното заведение І по 

време на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)]. 
Или 

Глобална средна единична цена на посещение 
  ∑∑ Общите разходи за услуга Х в лечебно заведение i  
  по време на периода на проучване 

=  
  ∑∑[(Брой на услугата Х, извършена в лечебно заведение i по вре- 
  ме на 1-месечен период на проучване) × (12 месеца)]. 

За да се обобщят единичните цени за посещение, те се превръщат в относителни тегла, чрез разделянето на 
разходите за всяка група от услуги на общите средни разходи: 
 Единичната цена за услуга х 
Относителна единична цена х =  
 Глобалната средна цена за услуга 

4. Поддържане на финансова и управленска система. Като самостоятелни юридически лица изпълнителите на 
СИМП са отговорни за планирането и изпълнението на бюджетите, обслужването на банковите сметки, 
закупуването на ресурси, обслужването на счетоводната система и изготвянето на счетоводни и медицински отчети. 
Изпълнителите на специализирана медицинска помощ са задължени да поддържат системи за анализиране на 
финансовите резултати и изготвянето на доклади, които могат да бъдат използвани за подобряване разпределението 
на ресурсите. Необходимо е да поддържат вътрешни информационни системи, чрез които да се наблюдават и 
управляват. 

5. Системи за наблюдение и гарантиране на ефективното разходване на публични средства и на качеството.  
 


