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Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 56 и чл. 63 от Закона за 

администрацията, във връзка с чл. 5, ал. 5, т. 7 от Устройствения правилник на 
Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 

  
I. Въведение 
 
Изпълнителна агенция „Медицински одит” (Агенцията) e юридическо лице, на 

бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването. Създадена е на основание чл. 
116а от Закона за здравето (ЗЗ), обнародван в ДВ бр. 41 от 2009 г. в сила от 02.06.2009 
г., изм. ДВ бр. 101 от 2009 г. в сила от 01.01.2010 г. за осъществяване на контрол върху 
медицинското обслужване, предоставено на гражданите. Дейността, структурата и 
организацията на работата на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, са 
определени с Устройствен правилник, приет с ПМС № 287 от 03.12.2009 г. 

Агенцията извършва постоянен контрол и мониторинг върху дейността на 
лечебните заведения (ЛЗ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 
Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) и  застрахователите по чл. 83, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Чрез извършване на проверки на 
подконтролните обекти, се осъществява контрол върху предоставянето и 
осигуряването на достъпно, качествено медицинско обслужване на гражданите и 
спазване правата на пациентите в лечебните заведения. 
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II. Система на медицински одит  
 
Обект на контрол са всички физически и юридически лица, които извършват 

медицинска и дентална помощ по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), НЗОК/РЗОК и 
застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО на територията на Република България. 

Агенцията извършва следните видове проверки: 
1. планови: 
- общи; 
- тематични. 
2. извънредни: 
- по искане на министъра на здравеопазването; 
- по сигнали на граждани и други заинтересовани лица и организации. 
3. самосезиране; 
4. съвместни с Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по 

лекарствата, Изпълнителна агенция по трансплантация, Регионалните центрове по 
здравеопазване, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото 
здраве, Националната здравноосигурителна каса, както и с други държавни органи. 

5. проверки с участието на представители на неправителствени организации 
като наблюдатели. 

Агенцията взаимодейства и с други органи на централната и местната 
изпълнителна власт при изпълнение на задачите си. 

При осъществяване на своите функции, Агенцията работи за непрекъснато 
подобряване качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите. 
По този начин се цели да се гарантира достъп на българските граждани до качествена, 
безопасна и ефективна медицинска помощ.  
 

III. Структура и състав 
 
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. 

Администрацията е организирана в обща и специализирана.  
Общата администрация е структурирана в дирекция „Административно, 

правно, стопанско и информационно обслужване”, с два отдела: „Финансово, 
счетоводно и стопанско обслужване” и „ Правно и информационно обслужване”.  

Специализираната администрация включва в състава си три дирекции:  
- дирекция „Методология на контрола и анализи”;  
- дирекция „Контрол на медицинските дейности”;  
- дирекция „Контрол на снабдяването и потреблението на лекарствените 

продукти в лечебните заведения”.  
Дирекциите изпълняват оперативните задачи за реализация на основаните 

политики на агенцията, като функциите им произтичат от Закона за здравето, Закон за 
лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване и нормативните актове по 
тяхното прилагане. 
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В края на 2013 г. се представи на министъра на здравеопазването проект на нов 

Устройствен правилник, определящ организацията на дейността, функционалната 
структура и състава на Агенцията с цел повишаване административния й капацитет. 

С проекта на нов Устройствен правилник се предвижда увеличение на 
числеността на Агенцията с 15 щатни бройки, което ще доведе до оптимизиране на 
дейността на Агенцията и до по-голяма ефективност в работата на служителите, които 
пряко са натоварени с извършването на проверки. 

Предвижда се създаване на дирекция „Контрол върху медицинското обслужване 
в лечебните заведения“ с функции, свързани с извършването на проверки за 
съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на 
медицинското обслужване в лечебните заведения съгласно изискванията на Закона за 
здравето, Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 

Дирекция „Контрол по спазване правата на пациентите“. Необходимостта от 
създаването на подобно самостоятелно звено в структурата на Агенцията се доказва от 
факта, че от създаването си през 2010 г. до този момент се наблюдава постоянен ръст 
на постъпващите жалби и сигнали, свързани с нарушаване правата на пациентите и 
неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ. Това налага обособяването на 
самостоятелна дирекция, чиито функции да са насочени изцяло към разглеждане на 
жалбите и извършване на съответните проверки.  

Създава се самостоятелна дирекция „Контрол на здравните дейности и услуги, 
осигурявани от Националната здравноосигурителна каса и застрахователните 
дружества“. Основната задача на дирекцията ще е да следи за осигуряване от 
Националната здравноосигурителна каса на предоставянето на основния пакет от 
здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса. Дирекцията ще следи и за осигуряването от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване на предоставянето на здравните дейности съгласно 
застрахователните договори. 
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 Проектът за нов Устройствен правилник е изготвен при спазване изискванията 
на Закона за администрацията, Наредбата за прилагане на класификатора на 
длъжностите в администрацията и изцяло е съобразен с промените в Закона за 
здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, 
поднормативните актове по прилагането им и др. 
 С проекта се цели да намерят институционално решение приоритетите на 
правителството в областта на здравеопазването, осигуряване на административен 
капацитет за осъществяване на качествен и ефективен контрол и мониторинг на 
медицинските дейности, употребата на лекарствени средства, безопасността и правата 
на пациентите, подобряване на координацията между отделните структурни звена и 
конкретизиране на функциите им. Предложени промени свързани с правилното 
разпределяне и прецизиране на функциите на отделните дирекции в специализирана 
администрация. 
 

IV. Основни функции и цели 
 

Със Закона за здравето са регламентирани органите на управление на 
националната система за здравеопазване в страната - Министърът на здравеопазването 
(МЗ), Висшият медицински съвет, Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и 
Изпълнителна агенция „Медицински одит”.  

Структурите, функциите и йерархичните взаимоотношения в системата, както 
и взаимодействието с други държавни институции се уреждат със Закона за здравето и 
Устройствените правилници за дейността на съответните структури. 

Агенцията осъществява специализиран и независим контрол на здравната 
система, като проверява дейността на всички физически и юридически лица, които 
осъществяват дейност по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за 
здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Като 
държавен орган за контрол на качеството и безопасността на медицинското 
обслужване извършва проверки за: 

- съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на 
медицинското обслужване в лечебните заведения;  

- спазването на правата на пациентите в лечебните заведения; 
- спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения; 
- осъществяването на контрол върху качеството на медицинското обслужване 

в съответствие с утвърдените медицински стандарти; 
- спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и 

извършването на оценка на ефективността на терапията в съответствие с критериите по 
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; 

- осъществяването на контрол по реда на глава четвърта от Закона за здравното 
осигуряване; 

- осъществяването на контролна дейност по молби на граждани и юридически 
лица, свързани с медицинското обслужване; 

- осъществяването на дейности по откриване и предотвратяване на 
корупционни прояви и практики в лечебните заведения; 

- осъществяването на контролна дейност за начина, по който лечебните 
заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда на чл. 82 
от Закона за здравето. 
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При осъществяване на контролната дейност резултатите от същата се 
обективизират в констативен протокол. В случай, че в хода на извършваната проверка 
се установи административно нарушение, оправомощените длъжностни лица съставят 
и връчват актове за установяване на административни нарушения. След връчването на 
актовете за установяване на административни нарушения, изпълнителният директор на 
Агенцията издава наказателни постановления. Производството по съставянето, 
връчването на актове за установяване на административни нарушения и издаване на 
наказателно постановления е по реда на Закона за административните нарушения и 
наказания (ЗАНН).  

При наличие на данни за извършено престъпление по смисъла на Наказателния 
кодекс или административно нарушение по смисъла на ЗАНН, което не е от 
компетентността на Агенцията, изпълнителния директор изпраща копия от 
материалите по компетентност на съответния държавен орган. 

В зависимост от вида и характера на констатираните нарушения по време на 
извършените проверки изпълнителния директор на Агенцията прави мотивирани 
предложения до: 

- министърът на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна 
дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните 
заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински 
стандарти;  

- регионалната здравна инспекция за заличаване от регистъра на лечебни 
заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават 
правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти; 

- съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора 
на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; 

- ръководителите на лечебните заведения за налагане на съответните 
дисциплинарни наказания; 

- министърът на здравеопазването за налагане на административни наказания и 
прилагане на принудителни административни мерки. 

Освен изложеното, когато се установят условия на труд и други вредни 
фактори на околната среда, които застрашават здравето на гражданите, Агенцията 
уведомява съответния работодател, органите по безопасност на труда, държавния 
здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по 
опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки. 

Наред с осъществяването на постоянен контрол и мониторинг върху дейността 
на лечебните заведения и на структурите свързани със задължителното (Националната 
здравноосигурителна каса) и доброволното осигуряване (застрахователите по чл. 83, 
ал. 1 Закона за здравното осигуряване) стратегическите цели на Агенцията са: 

- създаване на система за управление на качеството на национално ниво; 
- създаване на законодателна рамка за управление на качеството на 

медицинската помощ; 
- предотвратяване на действието и разпространението на корупционни 

практики в областта на здравеопазването; 
- доразвиване и спазване на стандартите в здравеопазването и индикаторите за 

оценка на качеството; 
- създаване база данни в областта на качеството на здравеопазването; 
- стимулиране въвеждането в лечебните заведения на съвременни техники за 

оценка и подобряване качеството на дейността; 
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- изграждане на система за отчитане на медицинските грешки и нежеланите 
сериозни инциденти в лечебните заведения. 
 

V. Административен капацитет 
 

Съгласно Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински 
одит” приет с ПМС № 287 от 03.12.2009 г. изм. и доп. ДВ. бр.68 от 04.09.2012 г. и 
утвърденото щатно разписание от 01.12.2013 г. общата численост на персонала на 
Агенцията е 50 щатни бройки. По служебно правоотношение са назначени 42 
служители, като 7 от тях са на ръководни длъжности, а 35 са с аналитични и/ или 
контролни функции. 

Осем служители са по трудово правоотношение. 
Съгласно утвърдено щатно разписание от 01.01.2013 г. по ПМС № 66 от 1996 

г. през 2013 г. са назначени 2 служители, като от 01.10.2013 г. - 1 служител. 
По програма „Старт в администрацията” от 11.07.2013 г. са назначени 2 

служители. От 04.09.2013 г. до края на отчетния период работи 1 служител. 
През 2013 г. са проведени 7 конкурсни процедури за назначаване на 8 

държавни служители. Назначени са 7 служители, като един от конкурсите е приключил 
без класиран кандидат. Няма обжалвани конкурсни процедури. 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител с тристранно 
споразумение от друга администрация в Агенцията са преминали 3 държавни 
служители. На същото основание от Агенцията в друга администрация е преминал 1 
държавен служител. 

Държавни служители назначени за пръв път на държавна служба през 2013 г. 
са трима. Служители по трудово правоотношение назначени за пръв път на работа в 
държавна администрация също трима. 

В Агенцията работят 44 служители с висше образование. 18 служители са с 
образователно - квалификационна степен магистър по „медицина”, от тях с придобита 
клинична специалност - 12 служители, като Изпълнителният директор е и „Доктор по 
медицина” и втора магистратура по „здравен мениджмънт”. Служители с придобита 
образователна степен по здравен мениджмънт са 15. 

През 2013 г. е прекратено служебното правоотношение на 8 държавни 
служители и 4 служители по трудово правоотношение. Основанията за прекратяване 
на правоотношенията са предимно по взаимно съгласие, едно прекратяване е в рамките 
на едногодишния изпитателен срок и един служител е преминал в друга 
администрация с тристранно споразумение. 

По реда на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 
служителите в държавната администрация е оценено изпълнението на 36 служители, 
като 33 по служебно и 3 по трудово правоотношение. 28 служители са получили 
оценка „Изпълнението надвишава изискванията” и 8 - „Изпълнението напълно 
отговаря на изискванията”. 

През 2013 г. са повишени в ранг 15 държавни служители на основание 
оценката на изпълнението за 2012 г. 

През 2013 г. служители от Агенцията са преминали обучения в Института по 
публична администрация, по следните теми: 

- „Въведение в държавната администрация”- 3 служители; 
- Френски език (ниво А2, ниво В1, ниво В2) - 2 служители; 
- Френски език за начинаещи (от ниво А1) - 3 служители; 
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-„Разговорен английски” - 1 служител; 
- „Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс)” - 4 служители; 
- „Основни производства по АПК (за юристи)”- 3 служители; 
- „Разговорен английски език (надграждащ курс)”– 1 служител; 
- Презентационни умения, МS POWER POINT (базов курс) – 1 служител; 
- Разработване на проекти по оперативни програми – 1 служител; 
- Правна уредба и прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи) - 

2 служители; 
- Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) – 1 служител. 
Допълнителни обучения преминати от служителите, както следва: 
- „Мобилност в държавната администрация”, реализирано с безвъзмездната 

финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 1 служител; 

- Годишен семинар на тема „Годишен финансов отчет на Министерство на 
здравеопазването 2012 г.” - 2 служители; 

- Ежегодно обучение по трудова медицина, организирано от - Службата по 
трудова медицина „НАДЯ-2005” ЕООД - 2 служители; 

- Обучение на тема „Практика по приложението на гражданския процесуален 
кодекс” – 2 служители; 

- Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, 
организирана от ВМА, гр. София - 1 служител; 

- Обучение на тема „Актуални насоки в трудовите и осигурителните 
отношения” организирано от „Апис България” ООД - 2 служители. 

През 2013 г. са проведени 4 едномесечни стажа на 4 студенти. 
 

VІ. Контролна дейност 
 
Агенцията осъществява контролните си правомощия и задължения чрез 

основен екип от 32 служители, които се явяват проверяващи и актосъставители 
на актове за установяване на административни нарушения.  

През 2013 г. от контролните органи на Агенцията са извършени общо 446 бр. 
проверки на лечебни заведения, НЗОК, РЗОК и застрахователи по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО. 
Проверени са общо 276 лечебни заведения, от тях 136 бр. за болнична помощ, 140 бр. 
за извънболнична медицинска и дентална помощ. Проверени са НЗОК, 2 РЗОК и 4 
застрахователни дружества.   

В сравнение с 2012 г. през 2013 г. са реализирани 106 бр. проверки повече. 
През 2012 г. извършените проверки са 340 бр., проверените лечебни заведения са 214 
бр., от тях 135 бр. за болнична помощ и 79 бр. за извънболнична медицинска и 
дентална помощ. 

Най-често проверявани лечебни заведения през 2013 г. са: 
- МБАЛ „Токуда Болница София”, гр. София; 
- УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, гр. София; 
- УМБАЛ „Света Анна”, гр. София; 
- ЦСМП София град; 
- ВМА МБАЛ, гр. София; 
- Първа САГБАЛ „Света София”, гр. София; 
- УМБАЛ „Александровска”, гр. София. 
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Съгласно установената вече практика в Агенцията проверките биха се 
разделили на две основни групи – планови и извънредни. 

Плановите проверки през 2013 г. са извършени въз основа на утвърдени от 
изпълнителния директор шестмесечни планове, които са публикувани на електронната 
страница на Агенцията.  

Ежемесечно се изработва и утвърждава от изпълнителния директор график за 
извършването на тематични и проверки по жалби.  
 През 2013 г. се запазва тенденцията за увеличаване броя на извънредните 
проверки, извършени по повод на постъпили сигнали от граждани и препратени такива 
от различни институции и организации. 
 
 Получени жалби и сигнали от физически лица и извършени проверки във 
връзка с тях. 

През 2013 г. в Агенцията са получени общо 596 бр. жалби и сигнали от 
физически лица и препратени от юридически лица или с 57 бр. повече от постъпилите 
539 бр. жалби и сигнали през 2012 г.  

От регистрираните през 2013 г. жалби и сигнали - 104 бр. са постъпили по 
електронен път.  

Получените в Агенцията от физически лица жалби и сигнали са 254 бр. или 
42.6% от общия брой постъпили жалби. В сравнение с 2012 г. относителният дял на 
получените жалби от физически лица в Агенцията се запазва (за 2012 г. е 40% от 
всички получени жалби).  

Препратените към Агенцията от юридически лица жалби и сигнали за 2013 г. са 
342 бр. или 57.38% от общия брой, както следва:  

- от Министерство на здравеопазването – 175 бр. или 51.16% от общия брой 
жалби от юридически лица;  

- от РЗИ – 34 бр. или 9.94%; 
- от НЗОК/РЗОК – 32 бр. или 9.35%;  
- от МВР/Прокуратура/Съд – 28 бр. или 8.19%;  
- от Народно събрание – 5 бр. или 1.46%;  
- от Пациентски организации -25 бр. или 7.31%;  
- от Омбудсмана на Р. България – 5 бр. или 1.46%; 
- от други институции – 38 бр. или 11.11% 

 
Фиг.1 Жалби, получени от физически лица и препратени от юридически лица: 

43%

57%

физически лица жалби - 342

юридически лица жалби - 254 

 
 

В сравнение с 2012 г. се забелязва леко намаляване на относителния дял на 
препратените жалби/сигнали от Министерство на здравеопазването (55% през 2012 г. 
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при 51.16% през 2013 г.). Двойно е увеличен дела на препратените от НЗОК/РЗОК 
жалби (5% през 2012 г. при 9.35% през 2013 г.). Запазва се постоянен относителния дял 
на препратените жалби от МВР/Прокуратура/Съд (8% през 2012 г. при 8.19% през 2013 
г.).  

От всички постъпили жалби, 194 бр. или 32.55% са пренасочени към други 
институции за решаване по компетентност.  

Проблемите, които поставят гражданите в своите жалби са свързани основно с 
разпоредбите на Закона за здравето и се отнасят най-вече до: 

- неудовлетвореност от качеството на предоставеното медицинско 
обслужване в 383 жалби;  

- морално-етични проблеми в 227 жалби; 
- нарушени права на пациентите в 134 жалби; 
- нерегламентирани плащания в 119 жалби. 
 
Фиг. 2 Структура на най-често визираните проблеми в получените жалби  

383; 44%119; 14%

134; 16%

227; 26%

неудовлетвореност от
качеството на
предоставеното
медицинско обслужване -
383  жалби
морално етичен характер -
227 жалби

нарушени права на
пациентите – 134 жалби

нерегламентирани
плащания в 119 жалби

 
 

В по-голяма част от постъпилите жалби или сигнали се визират повече от един 
проблем. 

Изводи: 
1. Наблюдава се ръст от 10% за 2013 г. в броя на постъпилите жалби или 

сигнали (596 бр.) от граждани и от институции/организации, в сравнение с 2012 г. (539 
бр.). 

2. Най-много жалби и сигнали са препратени към Агенцията от Министерство 
на здравеопазването за предприемане на действия по компетентност – 175 бр. или 
51,16% от общия брой жалби, препратени от юридически лица.  

3. В постъпилите жалби основните проблеми са свързани с качеството на 
оказаната медицинска помощ и морално-етичните отношения, възникнали между лекар 
и пациент в хода на диагностично-лечебния процес. 

Във връзка с постъпилите жалби в Агенцията, по общо 457 бр. жалби, са 
предприети следните действия: 

- извършени проверки на място в лечебните заведения – 362 бр. или 60.74% от 
общия брой; 

- извършени проверки по документи в Агенцията – 95 бр. или 15.94%; 
- насочени жалби и към други институции – 194 бр. или 32.55%; 
- изготвени отговори до жалбоподатели без извършване на проверка – 66 бр. или 

11.07%. 
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Фиг. 3 Предприети действия по постъпилите жалби и сигнали: 

95; 13%

194; 27%

69; 10% 362; 50%

Проверени жалби на място в лечебните
заведения – 362

Проверени жалби по документи – 95 

Насочени жалби и към други
институции – 194 

Изготвени отговори до жалбоподатели
без извършване на проверка – 69 

 
 
За 2012 г. са проверени 252 бр. жалби или 47% от постъпилите. Видно от 

сравнителния анализ, е че за 2013 г. са проверени 110 бр. жалби повече, при запазване 
на относителния дял на проверените жалби на място в лечебното заведение – 47% за 
2012 г. при 50% за 2013 г. 

По постъпилите жалби за 2013 г. са извършени общо 453 бр. проверки, както 
следва (в някои случаи в 1 ЛЗ са проверявани повече от 1 жалба): 

- извършени проверки на място в лечебните заведения – 358 бр. или 79.03%; 
- извършени проверки по документи в Агенцията – 95 бр. или 20.97%. 
 
Фиг. 4 Извършени проверки по жалби и сигнали: 

358; 79%

95; 21%

Проверки на място в лечебните
заведения – 358
Проверки по документи – 95 

 
 
При извършените проверки по жалби са проверени общо 259 бр. лечебни 

заведения, както следва: 
- лечебни заведения за болнична помощ -125 бр.; 
- лечебни заведения за извънболнична помощ – 108 бр.; от тях: лечебни 

заведения за дентална помощ – 15 бр., лечебни заведения за първична извънболнична 
медицинска помощ – 49 бр. и лечебни заведения за специализирана извънболнична 
медицинска помощ – 44 бр.;  

- центрове за спешна медицинска помощ – 22 бр.; 
- комплексни онкологични центрове – 2 бр.; 
- домове за стари хора – 2 бр. 
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От извършените проверки по документи, за 32 бр. жалби са съставени 
констативни протоколи за установени нарушения, проверени са 32 бр. лечебни 
заведения, както следва:  

- лечебни заведения за болнична помощ - 26 бр.; 
- лечебни заведения за извънболнична помощ - 3 бр. от тях лечебни заведения за 

първична извънболнична медицинска помощ - 2 бр. и лечебни заведения за 
специализирана извънболнична медицинска помощ - 1 бр.;  

- ЦСМП - 3 бр. 
Лечебни заведения, проверявани по жалби и сигнали повече от 2 пъти, както 

следва: 
- МБАЛ „Токуда болница София” АД, гр. София - 11 проверки; 
- УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, гр. София - 9 проверки; 
- МБАЛ „Света Анна” АД, гр. София -7 проверки; 
- ВМА МБАЛ - гр. София - 7 проверки; 
- Първа САГБАЛ „Света София” АД, гр. София - 6 проверки; 
- УМБАЛ „д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен - 6 проверки; 

  - УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив - 6 проверки; 
- УМБАЛ „д-р Ст. Киркович” АД, гр. Ст. Загора - 6 проверки; 
- МБАЛ „Света Анна Варна” АД, гр. Варна - 6 проверки. 
В резултат на извършените проверки във връзка с постъпилите жалби и сигнали 

са констатирани общо 309 бр. нарушения.  
Съставени са 184 бр. актове за установени административни нарушения 

(АУАН). 
Най-често констатирани нарушения:  
- неспазване на принципа на своевременност, достатъчност и качество на 

медицинската помощ - в 89 бр. от проверките (29%), в сравнение с 2012 г. се 
наблюдава увеличение на относителния дял на това нарушение (23%); 

- неизпълнение на изискванията на утвърдените медицински стандарти - в 
76 бр. от проверките (25%), в частта: структура на лечебното заведение; брой и 
квалификация на медицинските специалисти и оборудване и апаратура; липса на 
предоперативна епикриза, не се определя оперативния риск, кръвногрупова 
принадлежност; несъответствие на състава и квалификацията на оперативния екип на 
тежестта и големината на операцията. Същият процент (25%) на неспазване на МС е 
констатиран и през 2012 г.  

- пропуски в организацията и управлението на лечебния процес - в 43 бр. от 
проверките (14%). Тези нарушения се отнасят до: липса на вътрешни алгоритми 
(правила) за поведение или неспазване на такива алгоритми; липса на ценоразпис или 
такъв не е поставен на достъпно място; неосигуреност на ЛЗ с медицински 
специалисти; неосигуреност на 24-часово изпълнение на лечебната дейност по 
медицинските специалности; извършване на разнородни дейности в един и същ 
кабинет и др. В сравнение с 2012 г. се наблюдава значителен спад в относителния дял 
на тези нарушения (42%); 

- неспазване правата на пациентите по отношение информирано съгласие - 
в 14 бр. от проверките (5%). В сравнение с 2012 г. се наблюдава спад в относителния 
дял на тези нарушения (8%); 

- нерегламентирани плащания – в 23 бр. от проверките (7%); 
- други нарушения – в 47 бр. от проверките (15%). 
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Фиг. 5 Най - често констатирани нарушения  

76; 26%

43; 15%

14; 5%

23; 8%

89; 30%

47; 16%
Неспазване на принципа на
своевременност, достатъчност и
качество на медицинската помощ - 89
Неизпълнение на изискванията на
утвърдените медицински стандарти - 76 

Пропуски в организацията и
управлението на лечебния процес - 43 

Неспазване правата на пациентите по
отношение информирано съгласие – 14 

Нерегламентирани плащания – 23 

Други нарушения – 47 

 
 

Изводи: 
1. Преобладава броя на констатираните нарушения, свързани с неспазване 

принципа на своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ – в 
29% от извършените проверки. 

2. Запазва се относителния дял на констатираните нарушения на изискванията 
на утвърдените медицински стандарти - в 76 бр. от проверките (25%). 

3. Наблюдава се значителен спад в констатираните във връзка с жалби и 
сигнали пропуски в организацията и управлението на лечебния процес - в 43 бр. от 
проверките (14%). 

4. През 2013 г. се констатира промяна на структурата на установените 
нарушения. На първо място са нарушения на качеството на оказаната медицинска 
помощ.   

За изясняване на обстоятелствата, визирани в жалбите в много от случаите 
проведения диагностично-лечебен процес е проследяван в няколко лечебни заведения. 
   

Извършване на планови проверки. 
Във връзка с утвърдения шестмесечен план от изпълнителния директор, през 

първото полугодие на 2013 г. са извършени планови проверки в 11 лечебни 
заведения за болнична медицинска помощ и в 3 ЦСМП. 

Обхватът на плановите проверки включва: съответствие на структурата, 
управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните 
заведения с изискванията на ЗЗ, ЗЛЗ и нормативните актове по тяхното прилагане и 
спазване изискванията на медицински стандарт по „Спешна помощ”. 

Проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и 
организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с 
изискванията на ЗЗ, ЗЛЗ и нормативните актове по тяхното прилагане са 
извършени на 5 ЛЗБП, както следва: 

- МБАЛ ,,Сити Клиник Кардиологичен център МБАЛ” ЕООД, гр. София; 
- „МБАЛ –Сердика” ЕООД, гр. София; 
- ,,МБАЛ д-р Маджуров” ООД, гр. Бургас; 
-,,МБАЛ Черноморска Бургас” ООД, гр. Бургас; 
- „МБАЛ Люлин” ЕАД, гр. София. 
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В 4 (четири) от проверените ЛЗ структурата, управлението, дейността и 
организацията на медицинското обслужване е в съответствие със законовите 
разпоредби и разполагат с необходимия човешки ресурс, медицинска апаратура и 
оборудване, съответстващи на изискванията за определените нива на компетентност за 
съответните медицински стандарти. 

В едно от лечебните заведения за болнична помощ са установени нарушения по 
отношение на: 
            1. Изискванията на Наредба № 49 на МЗ от 18.10.2010 г. относно 
регламентиране отказа на пациентите от започнал болничен престой и лечение. 

2. Необходимо оборудване съгласно изискванията на медицински стандарт 
„Анестезия и интензивно лечение”. 

3. Структура - отделението по гинекология не разполага с обособена леглова 
база.  

Изводи: 
1. В 80% от проверените ЛЗБП структурата, управлението, дейността и 

организацията на медицинското обслужване е в съответствие с изискванията на ЗЗ, 
ЗЛЗ и нормативните актове по тяхното прилагане. 

2. Неспазване изискванията на Наредба № 49 на МЗ от 18.10.2010 г.  
3. Неспазване изискванията на медицински стандарт „Анестезия и интензивно 

лечение”. 
През първото полугодие на 2013 г. са извършени планови проверки по 

спазване изискванията на медицински стандарт „Спешна медицина”, утвърден с 
Наредба № 45 на МЗ в 10 лечебни заведения, 7 от които в Спешно отделение на 
Многопрофилни болници за активно лечение и 3 в центрове/филиали на спешна 
медицинска помощ (ЦСМП/ФСМП), както следва: 

- „МБАЛ Русе” АД, гр. Русе; 
- УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, гр. София; 
- УМБАЛ „Света Анна” АД, гр. София; 
- УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора; 
- „МБАЛ Бургас” АД, гр. Бургас; 
- „МБАЛ Благоевград” АД, гр. Благоевград; 
- „МБАЛ – д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали; 
- ЦСМП Враца/ФСМП Мездра; 
- ЦСМП Бургас. 
В 4 (четири) от проверените 7 лечебни заведения за болнична помощ с разкрито 

спешно отделение (СО) е констатирано съответствие на структурата, управлението, 
дейността и организацията на медицинското обслужване с изискванията на Наредба № 
45.  

В резултат на извършените проверки може да се направят следните изводи: 
1. Налице е недостатъчна кадрова обезпеченост с лекари – минимален брой 

и лекари със специалност  в СО на ЛЗБП: 
- минималният брой лекари в 26,7% от проверените СО на ЛЗБП не отговаря 

на изискванията за съответното ниво на компетентност, определено в разрешението за 
извършване на лечебна дейност; 

- СО не разполагат с лекари със специалност „Спешна медицина” в 66,7% 
от проверените ЛЗБП с разкрито СО; 

- 24-часовият непрекъснат график в СО се осъществява на функционален 
принцип в 13,3% от проверените СО на ЛЗБП. 
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2. Налице е недостатъчна кадрова обезпеченост с лекари – минимален брой 
и лекари със специалност  в ЦСМП: 

- Лекари без специалност работят на постоянен трудов договор повече от 
една година в 33,3% от извършените проверки на ЦСМП, в нарушение на 
изискванията на медицински стандарт „Спешна медицина”. 
 
 През второто полугодие на 2013 г. от заложените 13 бр. проверки в 13 бр. 
лечебни заведения и РЗОК са извършени 13 бр. планови проверки в 11 лечебни 
заведения за болнична медицинска помощ и в 2 РЗОК. 

Обхватът на плановите проверки включва: спазване изискванията на 
утвърдените медицински стандарти по „Анестезия и интензивно лечение” и 
„Лицево-челюстна хирургия” в лечебните заведения и спазване условията и реда за 
сключване и изпълнение на договори с изпълнители на медицинска и дентална 
помощ в РЗОК. 

Проверки по спазване изискванията на медицински стандарт „Анестезия и 
интензивно лечение”, утвърден с Наредба № 10 от 04.03.2010 г. на МЗ са извършени в  
8 лечебни заведения, както следва: 

- МБАЛ ,,Рахила Ангелова” АД, гр. Перник; 
- МБАЛ ,,Пулс” АД, гр. Благоевград; 
- ,,МБАЛ-Благоевград” АД, гр. Благоевград; 
- МБАЛ ,,Света Анна” АД, гр. София; 
- „Втора МБАЛ София” ЕАД, гр. София; 
- МБАЛ ,,Св. Иван Рилски-2003” ООД; 
- МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница; 
- МБАЛ ,,Доверие” АД, гр. София; 
Основната задача при извършване на проверките е спазването на изискванията 

на медицинския стандарт, с цел установяване: 
- лечебното заведение разполага ли с минимално изискуемото оборудване и 

апаратура; 
- по отношение на минимален брой лекари, специалисти за определеното ново 

на компетентност;  
- по отношения осигуреността на 24-часова непрекъсната организационна и 

материална обезпеченост за осигуряване на анестезия и интензивно лечение. 
Като цяло може да се направи извода, че от проверените лечебни заведения с 

изключение на едно ЛЗ по отношение на обем дейности, изискванията на медицински 
стандарт „Анестезия и интензивно лечение” са изпълнени. В едно от лечебните 
заведения общия брой анестезии за 2012 г. (951 бр.) е под определения брой по 
стандарт (1000 бр. годишно). 

При извършените проверки по спазване изискванията на медицински стандарт 
„Лицево-челюстна хирургия”, утвърден с Наредба № 23 от 18 Ноември 2002 г. на МЗ 
в следните лечебни заведения: 

- УМБАЛ ,,Св. Георги” АД, гр. Пловдив; 
- СБАЛ по ЛЧХ-ЕООД, гр. София; 
- МБАЛ ,,Св. Пантелеймон” ЕООД, гр. Пловдив 

се установи, че отговарят на съответното ниво на компетентност и са изпълнени 
изискванията на МС „Лицево-челюстна хирургия”. В едно от лечебните заведения е 
налице тенденция към интензификация на дейностите в отделение „Лицево-челюстна 
хирургия”. 
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Съгласно утвърдения план се извършиха проверки по спазване условията и 

реда за сключване и изпълнението на договори между Районна 
здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска и дентална помощ в 
две от РЗОК, както следва: 

- Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора; 
- Районна здравноосигурителна каса - Хасково. 
При извършената проверка в РЗОК – Стара Загора през м. юли 2013 г. се 

установи следното: 
Броят на сключените договори за 2013 г. от РЗОК – Стара Загора по НРД-2013 

към датата на проверката е 675 бр., разпределени както следва: 
- първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – сключени договори с 

220 бр. индивидуални практики и 8 бр. групови практики със 17 бр. участници; 
- специализирана извънболнична медицинска помощ: общ брой договори – 179 

бр., от тях: индивидуални практики – 117 бр.; групови практики – 5 бр. с 11 бр. 
специалисти; ДКЦ – 5 бр. с 94 бр. специалисти; МЦ – 33 бр. с 343 бр. специалисти; 
СМДЛ – 12 бр. с 22 бр. специалисти; ЛЗБП, сключили договори за СИМП – 4 бр. с 13 
бр. специалисти; за комплексно диспансерно наблюдение – 3 бр. със 7 бр. специалисти; 

- извънболнична дентална помощ - сключени са договори за ПИДП с 244 бр. 
индивидуални практики; 20 бр. групови практики с 42 бр. лекари по дентална 
медицина и един ДЦ с 2 бр. специалисти; 

- за изпълнение на СИДП са сключени 3 бр. договори с 3-ма специалисти; 
- болнична медицинска помощ - лечебни заведения за болнична и 

извънболнична помощ, сключили договори за изпълнение на клинични пътеки (КП) - 
общ брой 15, от които с МБАЛ – 8 бр.: със СБАЛ – 3 бр., СБР – 1 бр., ЛЗ за СИМП – 1 
бр., ЦКВЗ Стара Загора ЕООД и КОЦ; 

- максималният брой договорени КП за областта за 2013 г. е 256 бр.; 
- лечебни заведения, сключили договор за клинични процедури в БП - общо 4 

бр.; 
- аптеките, сключили договор на територията на област Стара Загора са 151 бр. 
Предмет на проверката е дейността на РЗОК - Стара Загора по дейности за 

периода от 01.01. до 31.05.2013 г.  
Проверени са сключените договори и досиетата към тях на следните 

изпълнители: ЕТ „Фемилисономедика – д-р Живко Тотев” ИППМП (изпълнител на 
първична извънболнична медицинска помощ); ЕТ „ИПСМП д-р Антоанета Дянкова” 
(изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ); „ИППДП д-р 
Петър Маринов Петров” (изпълнител на извънболнична дентална  помощ) и МБАЛ 
„Проф. д-р Стоян Киркович” АД (изпълнител на болнична медицинска помощ). 

Договорите са сключени съгласно изискванията на НРД 2012 и Решение на НС 
на НЗОК № РД-04-8/31.01.2013 г. 

Към датата на проверката са извършени общо 599 броя проверки от РЗОК - 
Стара Загора, които се разпределят както следва: 273 бр. финансови (само от РЗОК); 
196 бр. медицински (само от РЗОК); 23 бр. по сигнали и жалби (само от РЗОК); 107 бр. 
съвместни с НЗОК в т. ч. 1 бр. по жалба. 

В резултат на извършената проверка може да се направят следните изводи: 
1. По отношение задоволеността на обществените потребности с извънболнична 

и болнична медицинска помощ, здравноосигурените лица са обезпечени с медицинска 
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и дентална помощ. Осигурено е сравнително равномерно разпределение на лекарските 
практики с концентрация в областния център и в по-малките градове.  

2. Областта е обезпечена със специалисти от всички видове специалности за 
изпълнение на СИМП. Не са сключени договори за всички видове ВСМД и ВСМДИ. 

3. Максималният брой договорени КП за областта за 2013 г. е 256 бр. 
4. В две от общините на областта няма аптеки, работещи по договор с НЗОК. 
 
При извършената проверка на РЗОК – Хасково през м. юли 2013 г. се установи 

следното: 
Броят на сключените договори към 30.06.2013 г. от РЗОК – Хасково по НРД-

2013 е разпределен както следва: 
- първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – сключени договори 

със 112 бр. индивидуални практики и 8 бр. групови практики с общ брой изпълнители 
154; 

- специализирана извънболнична медицинска помощ - общо 121 договора: 90 
бр. АИПСМП, 3 бр. АГПСМП, 2 бр. ДКЦ , 10 бр. МЦ, 12 бр. СМДЛ и 3 бр. с ЛЗБП, 
съгласно чл.13 от НРД 2012 за медицински дейности и 1 договор с ЦПЗ за КДН. 
Извънболнична дентална помощ - АИППДП–188 броя; АГППДП–6 броя; АИСДП–2 
броя; 

- болнична помощ - по клинични пътеки с 9 бр. изпълнители на болнична 
медицинска помощ, от които: 5 бр. МБАЛ и 4 бр. специализирани болници; 

- договорени са общо: 532 КП, 12 бр. ВСМД и 9 бр. Кл. Пр.; 
- аптеки - 54 договори.  
Проверена е дейността на РЗОК - Хасково по дейности за периода от 01.01. до 

31.06.2013 г.  
 Извършена е проверка за спазване на изискванията на НРД при сключване на 
договор с: МБАЛ – Хигия ООД, гр. Хасково; СБАЛО – Хасково ЕООД; гр. Хасково, 
МБАЛ – Хасково АД, гр. Хасково; „СБАЛВБ - Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград; 
„МБАЛ - Свиленград” ЕООД, гр. Свиленград; аптеки с договори № 260754/21.12.2012 
г.; № 260772/21.12.2012 г. и № 260747/21.12.2012 г. 

Договорите са сключени съгласно изискванията на НРД 2012 и Решение на НС 
на НЗОК № РД-04-8/31.01.2013 г. 

Към 30.06.2013 г. при общо сключените 437 бр. договора с изпълнители на 
извънболнична медицинска и дентална помощ са извършени 309 бр. проверки, от 
които финансови - 110 бр. и медицински – 199 бр. От общо извършени 33 бр. проверки 
в ЛЗБП през 2013 г. - 20 бр. са финансови и 13 бр. медицински. За периода 01.01.2013 
г. - 30.06.2013 г. финансовите инспектори при РЗОК гр. Хасково са извършили 40 
проверки по изпълнението на клаузите в сключените договори с аптеки на територията 
на област Хасково. 

Изводи от извършената проверка: 
1. РЗОК - Хасково осъществява дейността си съобразно изискванията на 

нормативната уредба в областта на здравеопазването. Създадена е добра организация 
по отношение документооборота в РЗОК - Хасково. 

2. Договорени са общо: 532 КП за изпълнение през 2013 г. 
За сравнение през 2012 г. са извършени 9 тематични проверки и 1 проверка по 

жалба в 7 бр. РЗОК, като структури на задължителното здравно осигуряване и в НЗОК. 
В една от проверените РЗОК е констатирано нарушение и е образувано 
административно-наказателно производство. 
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През 2013 г. са извършени планови проверки в 18 ЛЗБП, в 3 ЦСМП/ФСМП и 
в 2 РЗОК или общо 23 планови проверки. 
 
 През второто шестмесечие на 2013 г. Агенцията за пръв път извършва пълни 
проверки в 6 лечебни заведения за болнична помощ, обхващащи цялостната им 
дейност по отношение на съответствие на структурата, управлението, дейността и 
организацията на медицинското обслужване в лечебното заведение, съобразно 
изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и 
нормативните актове по тяхното прилагане и спазване изискванията на 
утвърдените медицински стандарти в ЛЗ, съгласно разрешение за осъществяване на 
лечебната дейност в следните лечебни заведения: УМБАЛ „Света Анна -София” АД; 
УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД – София; МБАЛ Рахаила Ангелова АД гр. Перник; 
МБАЛ „Света Петка”  АД гр. Видин; МБАЛ ”Св. Екатерина- Димитровград” ЕООД и 
„МБАЛ – Хасково” АД. 
  
 В резултат на извършените проверки може да се направят следните изводи: 
 1. От проверените 6 лечебни заведения за болнична помощ 2 са университетски 
болници, 3 - областни и 1 - общинска болница. 
 2. Всички проверени лечебни заведения, с изключение на едно от тях, 
осъществяват предмета на своята дейност в съответствие с издаденото Разрешение за 
осъществяване на лечебна дейност. 
 3. Най-голям брой незаети по щат длъжности за лекари и за специалисти по 
здравни грижи е налице в двете университетски болници.  
 4. При две от лечебните заведения се увеличава броя на преминали пациенти.  
 5. Стойностите на лекарстводен и на ден за медицински консумативи са най-
високи в двете университетски болници, следвани от областните болници и най-ниски 
са в общинската (най-висока за лекарстводен 36,20 лв. при най-ниска 3,56 лв.). 
 6. Стойността на един храноден във всички лечебни заведения е относително 
ниска (най-висока 2,98 лв. и най-ниска 1,47 лв.). 
           7. В пет от проверените лечебни заведения най-голям е делът на разходите за 
възнаграждения на персонала и само в 1 лечебно заведение е най-голям делът на 
разходите за материали и медикаменти. 
           8. В три от проверените лечебни заведения се наблюдава реализиране на 
положителен финансов резултат от дейността за периода 2011 г. – 2012 г. и до момента 
на проверките, две от ЛЗ имат натрупани задължения от предишни периоди, което 
формира отрицателен финансов резултат за търговското дружество.  
           9. С изключение на едно ЛЗ, всички останали имат просрочени задължения към 
доставчици, основно за медикаменти и медицински консумативи. 
         10. При проверените лечебни заведения са констатирани нарушения по 
отношение управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в 
лечебното заведение, съобразно изискванията на Закона за здравето, Закона за 
лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане и са образувани 
административнонаказателни производства. 
 11. Във връзка с установени несъответствия и нарушения, констатирани при 
проверките, които не са от правомощията на Агенцията са сезирани съответните 
органи.  
            12. Във всички 6 лечебни заведения е констатирано неспазване изискванията 
на утвърдените медицински стандарти, по отношение на: 
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 - структура; 
 - човешки ресурси – минимален брой специалисти и квалификация за 
извършване на високоспециализирани дейности; 
 - оборудване и апаратура; 
 - непълен обем дейност – консултации със специалисти, задължителни 
изследвания; 
 - медицинска документация. 
  
 Извършени тематични проверки. 
 През 2013 г. са извършени проверки за съответствието на структурата, 
управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните 
заведения с изискванията на ЗЗ, ЗЛЗ и нормативните актове по прилагането им или са 
извършени 19 бр. тематични проверки.  
 Проверени са ЛЗБП – 10 бр.,ЦСМП – 2 бр., ДКЦ – 1 бр., МЦ – 2 бр.,ИП за 
СИМП – 1 бр., ДМСГД – 1 бр., ЦПЗ – 1 бр. и  хоспис – 1 бр., както следва: 
 - „МБАЛ Гълъбово” ЕАД, гр. Гълъбово; 
 - „МБАЛ Ардино” ЕООД, гр. Ардино; 
 - „МБАЛ д-р Ст. Христов” ЕООД, гр. Севлиево; 
 - ДПБ, с. Церова курия; 
 - СБДПЛРПФЗ „Св. Петка Българска” ЕООД,  гр. Велинград; 
 - „МБАЛ Хасково” АД, гр. Хасково; 
 - „МБАЛ Св. Иван Рилски” АД, гр. Разград; 
 - „СБАЛОЗ д-р Марко Марков” ЕООД, гр. Варна; 
 - „МБАЛ д-р Добри Беров” ЕООД, гр. Нови пазар; 
 - „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД, гр. София; 
 - ДКЦ „Св. Параскева” ЕООД, гр. Плевен; 
 - „МЦ Сана 3”; 
 - „МЦ Перник”, гр. Перник; 
 - АИСМП по нефрология; 
 - Хоспис „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Перник; 
 - ЦСМП София град; 
 - ЦСМП София област / ФСМП Самоков; 
 - ДМСГД, гр. Дебелец; 
 - ЦПЗ, гр. Русе. 
 Констатирани нарушения: 
         В Многопрофилните болници за активно лечение: 
 1. Нарушение на чл. 189 от ЗЗ - липса на застраховка за професионална 
отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия.  

 2. Нарушение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до 
медицинска помощ - неправилно водене на  електронен дневник на заявленията за 
допълнителна услуга - избор на лекар или екип. 
          3. Нарушение на чл. 82б, ал.3 от ЗЗ - неосигуряване на пациентите с 
необходимите им за лечение медицински изделия чрез болничната аптека. 
        В медицинските центрове: 

1. Несъответствия в Правилника на лечебното заведение с Удостоверение 
за  осъществяване на медицинска дейност. 

2. Неспазване изискванията на Закона за лечебните заведения и 
действащата нормативна база. 
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        В АИПСМП: 
Не е наличен  ценоразпис, поставен на видно място в съответствие с 

изискванията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. 
        В Центровете за спешна медицинска помощ. 

1. Лекари без специалност работят на постоянен трудов договор повече от 
една година в ЦСМП/ ФЦСМП. 

2. Недостатъчна кадрова обезпеченост с лекари – минимален брой и лекари 
със специалност. 

        
Извършени проверки по спазване изискванията на утвърдените 

медицински стандарти. 
 Извършени са проверки по спазване изискванията на 19 от утвърдените 
медицински стандарти в 41 лечебни заведения, както следва: 
 1. „Инфекциозни болести” – 1 ЛЗБП. 
 2. „Клинична лаборатория” – 2 ЛЗБП и 1 ЛЗ за ИМП. 
 3. „Психиатрия” – 2 ЛЗБП и 1 ЦПЗ. 
 4. „Пневмология и фтизиатрия” – 1 ЛЗБП. 
 5. „Очни болести” – 1 ЛЗБП. 

6. „Диализно лечение” – 2 ЛЗБП. 
 7. „Асистирана репродукция” – 1 ЛЗБП. 
 8. „Лъчелечение” – 1 ЛЗБП. 
 9. „Спешна медицина” – 3 ЛЗБП и 4 ЦСМП. 
 10. „Анестезия и интензивно лечение” – 2 ЛЗ за ИМП. 
 11. „Урология” – 1 ЛЗБП. 
 12. „Медицинска онкология” – 1 ЛЗБП и 1 КОЦ. 
 13. „Акушерство и гинекология” – 2 ЛЗБП и 3 ЛЗ за СИМП. 
 14. „Кардиология” – 1 ЛЗБП и 1 МЦ. 
 15. „Неонатология” – 2 ЛЗБП. 
 16. „Ортопедия и травматология” – 1 ЛЗБП и 1 МЦ. 
 17. „Обща медицинска практика” – 2 ЛЗ за ПИМП. 
 18. Общи медицински стандарти „Хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и 
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия” – 1 ЛЗБП и 1 ЛЗ за СИМП. 
 19. „Ендокринология и болести на обмяната” – 1 МЦ. 

При извършените проверки е констатирано следното: 
1. Неспазване на изискванията на Медицински стандарт „Спешна 

медицина”, утвърден с Наредба № 45 на МЗ от 26 август 2010 г. по отношение на:  
- осигуреност с минимален брой лекари и лекари със специалност „Спешна 

медицина” в две ЛЗБП;  
- обезпеченост с апаратура в едно ЛЗБП.  
- недостатъчна осигуреност с медицински и реанимационни екипи (среден брой 

екипи на смяна: лекарски – 15,3 и реанимационни – 4,1); Средна натовареност: на 
лекарски екип – 8,6; на реанимационен екип – 9,1; 

- лекари без специалност работят повече от една година в центъра. 
2. Неспазване на изискванията на Медицински стандарт „Асистирана 

репродукция”, утвърден с Наредба № 28 на МЗ от 20.06.2007 г. за дейности по 
асистирана репродукция, по отношение на: 

- поддържане на служебен регистър по чл. 132, ал. 1 от ЗЗ; 
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- обезпеченост с оборудване. 
3. Неспазване на изискванията на медицински стандарт „Диализно 

лечение”, утвърден с Наредба № 41 на МЗ от 24.09.2009 г. по отношение на: 
- обезпеченост на диализната структура с медицински персонал;  
- апаратура- апарати с отработени повече от 30 000 часа;  
- неспазване на универсалните мерки за сигурност по отношение на 

трансмисивните инфекции при диализно лечение - пациентите да се ваксинират срещу 
хепатит В и С.  

4. Неспазване на изискванията на Наредба № 26 на МЗ от 29.06.2010 г. за 
утвърждаване на Медицински стандарт „Урология” по отношение на: 

- обезпеченост с апаратура. 
5. Неспазване на изискванията на МС„ Акушерство и гинекология”, утвърден с 

Наредба № 32/30.12.2008 г. –по отношение на: 
- медицинска апаратура и пособия – апарат за кръвно-газов анализ в родилната 

зала. 
6. Неспазване на изискванията на медицински стандарт „Ортопедия и 

травматология”, утвърден с Наредба № 21 от 28.06.2004 г. по отношение на: 
- липса на оборудвана чанта за домашни посещения. 
7. Неспазване на изискванията на медицински стандарт „Ендокринология 

и болести на обмяната”, утвърден с Наредба № 6 от 10.02.2005 г. по отношение на: 
- оборудване на спешен шкаф в ендокринологичен кабинет.  
8. Неспазване на изискванията на медицински стандарт „Неонатология”, 

утвърден с  Наредба № 34 от 3.08.2010 г. по отношение на: 
- изисквания за квалификация на началник неонатологично отделение за II ниво 

на компетентност. 
9. Неспазване на изискванията на общи медицински стандарти „Хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска 
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна 
хирургия”, утвърден с Наредба № 20 от 23.06.2000 г. по отношение на: 

- организация на работа по приема и лечението на пациенти в хирургична 
структура, предоперативна епикриза, извършена предоперативна консултация със 
специалист, оценка на оперативния риск и проблемите, покачващи риска. 

10. Неспазване на изискванията на медицински стандарт „Ортопедия и 
травматология”, утвърден с Наредба № 21 от 28.06.2004 г. по отношение на: 

- структура на отделението; 
11. Неспазване на изискванията на медицински стандарт „Обща 

медицинска практика”, утвърден с Наредба № 41 от 21.12.2005 г. по отношение на: 
- медицинско оборудване, консумативи и медикаменти; 
- квалификация на лекаря. 

 
Проверка по спазване изискванията на Методика за субсидиране на лечебните 

заведения през 2012 г. от Министерство на здравеопазването по подаден сигнал от 
РЗИ – гр. Хасково. 

Извършена е проверка на едно лечебно заведение. 
Констатации: 
- нарушение на условията за финансиране на лечебното заведение по реда на 

Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2012 г., съгласно която 
„Стойност на един леглоден на болен с активна туберкулоза без данни за 
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мултирезистентност - изписан и починал (код по МКБ – 10 А15-А19) за стационарно 
лечение с непрекъснат 24-часов престой с продължителност до 1 месец, т. 1 за 
отделение/клиники II ниво 25.00 лв.” Нарушено е изискването за 24-часов непрекъснат 
престой за стационарно лечение с продължителност до един месец, поради пускане на 
пациенти в домашен отпуск, което води до несъответствие на брой проведени леглодни 
по отчет и реално пролежаните; 
 - заплащане за оказана медицинска помощ за диагностика и лечение на 
български гражданин, който няма доход и/или лично имущество, което да му 
осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, съгласно ПМС № 
17/13.01.2007 г. 
 В някои от ЛЗ са извършени повече от две тематични проверки, например 
МБАЛ Хасково, Първа СБАЛАГ „Света София” ЕАД, както и в някои ЛЗ са 
проверявани два и повече медицински стандарти. 

Изводи от извършените тематични проверки: 
1. Спазени са изискванията при 42,1% от проверените утвърдени Медицински 

стандарти.  
2. Най-често констатирани нарушения на медицинските стандарти са по 

отношение на оборудване, персонал и квалификация. 
 
При извършена през 2013 г. проверка за съответствие на структурата, 

управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в 
специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение, съобразно 
изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и подзаконовите 
нормативни актове по тяхното прилагане се установи, че ЛЗСБП има сключени 
договори с 22-ма външни партньори – лечебни заведения за специализирана 
извънболнична медицинска помощ. 

Извършени са и насрещни проверки в лечебните заведения за извънболнична 
помощ, с които ЛЗСБП е сключило договори. 

При извършените проверки  е констатирано следното: 
1. По силата на сключените договори между лечебните заведения, срещу 

заплащане на възнаграждение, се оказва специализирана болнична акушеро-
гинекологична помощ на пациентки наблюдавани в лечебните заведения за 
извънболнична медицинска помощ. 

2. Заплащането на договореното възнаграждение се явява условие за осигуряване 
на достъп на лекаря и бременната/пациентката в лечебното заведение за болничната 
помощ.  

3. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, издават финансови 
документи и предлагат медицински дейности, които нямат право да извършват, според 
издадените им удостоверения от РЗИ (избор на екип за раждане, нормално раждане и 
раждане със секцио, такса избор на екип в болницата).  

4. В повечето от случаите не се представят документи, касаещи финансовите 
взаимоотношения лекар/пациент. 

5. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ приемат от 
пациентките и заплащат на ЛЗСБП „сума за участие в екип за водене на раждане и 
гинекологични манипулации”, участват в раждането и извършването на 
гинекологичните интервенции, което се явява скрит избор на екип по смисъла на 
Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ.  
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6. Пациентките са здравноосигурени лица, при които е извършвано наблюдение 
върху протичане на нормална бременност по програма ,,Майчино здравеопазване” в 
извънболничната медицинска помощ, дейност която се заплаща от НЗОК. Дейността 
раждане в лечебно заведение за болнична помощ се отчита по КП №141 ,,Раждане, 
независимо от срока на бременността, предлежанието и начина на родоразрешение” и е 
дейност, за която НЗОК заплаща на лечебното заведение за болнична медицинска 
помощ. Същевременно пациентките заплащат и определени суми на лекаря, който е в 
договорни отношения с лечебното заведение за болнична помощ и участва в раждането. 

При така установената практика, са създадени условия да се заплащат суми за 
една и съща дейност от пациентките и от НЗОК. 

За установените нарушения на икономическите права на пациентките и 
ограничаване правото на свободен избор по смисъла на Наредбата за осъществяване на 
достъп до медицинска помощ, Агенцията в рамките на своите правомощия и 
компетентности е образувала административнонаказателни производства. 
 

Извършени проверки свързани с откриване и предотвратяване на 
корупционни прояви и практики в лечебните заведения. 

През изминалата година от страна на Агенцията са извършени общо 73 проверки 
в общо 71 бр. лечебни заведения и 1 фонд за доброволно здравно осигуряване по 70 бр. 
сигнали, свързани с корупционни практики в цяла България. За сравнение, през 2012 г. 
длъжностни лица от Агенцията са извършили проверки по подадени сигнали в 7 
лечебни заведения и в един фонд за доброволно здравно осигуряване. Във връзка с 
последното следва да се отбележи, че е налице сериозно увеличение на постъпилите в 
Агенцията сигнали със съмнение за наличие на корупционни практики.  

При извършените 73 проверки през 2013 г., 20 от тях са се оказали основателни и 
52 – неоснователни. При отделните случаи, съобразно съответната фактическа 
обстановка, са приложени различни антикорупционни мерки. При 13 бр. от случаите е 
образувано административнонаказателно производство по констатираните нарушения. 
При седем от случаите са дадени препоръки на лечебното заведение и са сезирани 
компетентните органи, тъй като в някои случаи давността по чл. 34 от ЗАНН е изтекла 
или неправомерно надвзетите суми са възстановени своевременно. В един от случаите е 
било образувано дисциплинарно производство по смисъла на Кодекса на труда и лицето 
от работодателя.  

Проверки са извършени в 20 различни населени места, като най- много са в 
София – 40 бр., Варна – 8 бр., Бургас – 5 бр., като 10 бр. от случаите в София са 
основателни, Бургас – 3 бр., Плевен – бр. Варна – 2бр., и по една съответно във Велико 
Търново, Шумен и Габрово. 

От констатираните нарушения, най-често срещаните са: 
- чл. 82б от Закона за здравето  - свързан със задължението на лечебните 

заведения за болнична помощ да осигурят на пациентите необходимите за лечението им 
медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, чрез болнична аптека; 

- чл. 86, ал. т. 1 от Закона за здравето, свързан с нарушените икономически 
права на пациентите. 

За сравнение с 2012 г., през 2013 г. не са открити нарушения, свързани с 
„подправяне на резултати от извършени нарушения”, както и нарушения, свързани с 
договори за дарения на лечебни заведения и/или медицински персонал.   
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 Извършена проверка в НЗОК за дейността й през 2012 г. за предоставянето 
на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса. При проверката са направени следните изводи: 
 - през 2012 г. се е увеличил броят на лицата с прекъснати здравноосигурителни 
права с 6% спрямо 2011 г. С 2% е намалял броя на лицата с непрекъснати 
здравноосигурителни права;                           
 - през 2012 г. броя на диспансеризираните пациенти при ОПЛ е намалял. 
Наблюдава се тенденция на намаляване броя на включените лица  по програма 
„Майчино здравеопазване” при ОПЛ; 
 - достъпът на ЗЗОЛ до 18 г. до консултация със специалист по „Педиатрия” и 
профилните педиатрични специалности, по повод остри състояния е улеснен, поради 
възможността общопрактикуващите лекари да издават направления извън регулацията, 
съгласно „Правила за определяне на брой СМД и стойност на МДД“; 
 - през 2012 г. се отбелязва ръст в потреблението по пакети „Клинична 
лаборатория“ и „Микробиология“; 
 - продължава тенденцията за нарастване на общия брой договори с 
изпълнителите на дентална помощ, при относително постоянен брой лекари по 
дентална медицина, работили по договор с НЗОК през 2012 г. и 2011 г.; 
             - през 2012 г. продължава тенденцията за нарастване на общия брой договори с 
изпълнители на болнична медицинска помощ, както и тенденцията за сключване на 
договори с новорегистрирали се ЛЗБП. За първи път от създаването на НЗОК са 
сключвани договори с хосписи и диализни центрове; 
              - в сравнение с 2011 г. през 2012 г. се е увеличил броят на хоспитализациите в 
ЛЗБП, като броят преминали ЗЗОЛ по КП в лечебните заведения за болнична помощ 
през 2012 г. е нараснал; 
              - отчетените случаи на рехоспитализирани пациенти по една и съща КП в 
рамките на 30 дни, през 2012 г. е намалял с 27 %, спрямо 2011 г.; 
             - дейности, които през 2011 г. са били финансирани от МЗ, през 2012 г. се 
заплащат от НЗОК и са обособени в 8 броя КПр, регламентирани в Приложение № 19 
на НРД 2012 г. – „Клинични процедури и процедури по интензивно лечение“; 
            - в сравнение с 2011 г. през 2012 г. се е увеличил броят на аптеките, сключили 
договор с НЗОК. Увеличил се е и броя на аптеките, отпускащи лекарства с режим на 
предписване I A, I В и I С, глюкомери и тест-ленти, медицински изделия за стомирани 
болни  и диетични храни за специални медицински цели; 
            - броят на обърналите се здравноосигурени лица към системата за 
реинбурсиране на лекарства от НЗОК, през 2012 г. е увеличен, спрямо 2011 г., като 
най-голям дял заема възрастовата група на пациентите над 65 годишна възраст, които 
обичайно са с по-няколко хронични заболявания; 
             - в сравнение с 2011 г., през 2012 г. е налице ръст на общият брой разгледани 
молби за протоколи за лекарства с режим на предписване I A, I В и I С от комисия в 
ЦУ на НЗОК, както и на броя на одобрените протоколи I A, I В и I С;  
              - продължава тенденцията за нарастване на разходите за лекарства и през 2012 
г., сравнено с предходните години; 
              - за 2012 г. от постъпилите 143 бр. молби в комисията за издаване на 
разрешение за получаване на планово лечение на територията на друга държава, на 85 
от тях е издадено разрешение, което сравнено с 2011 г. е с 19 бр. повече подадени 
молби и с 9 бр. повече издадени разрешения за планово лечение в друга държава;  
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            - през 2012 г. са подадени 369 заявления за възстановяване на разходи на ЗЗОЛ 
за заплатена от тях спешна и неотложна помощ при престой в друга държава-членка на 
ЕС и ЕИП, от които са одобрени 245 бр.; 
             - през 2012 г. са постъпили общо 37 281 броя индивидуални справки за 
здравноосигурителни плащания на НЗОК за възстановяване на разходи по искове на 
други държави-членки на ЕС и ЕИП и държави по двустранни спогодби за получени на 
тяхна територия обезщетения в натура от ЗЗОЛ, осигурени в НЗОК, което е с 10 911 
бр. повече в сравнение с 2011 г. 
 

Извършени проверки в застрахователни дружества. 
През 2013 г. са извършени общо 5 бр. проверки в 4 застрахователни 

дружества.  
Всички извършени проверки са по 8 бр. жалби на доброволно здравноосигурени 

лица.  
Най-честите причини за постъпилите жалби са отказване на застрахователните 

дружества да възстановят средства за оказване на медицинска помощ, лекарства и 
консумативи. 

Проверени са следните застрахователни дружества: 
- „Далл Богг Живот и Здраве” ЕАД, гр. София; 
- „Евроинс - здравно осигуряване” ЕАД, гр. София; 
- „Европейска здравноосигурителна каса” АД, гр. София; 
 -„Токуда здравноосигурителен фонд” АД, гр. София.  
В „Далл Богг Живот и Здраве” ЕАД, гр. София са извършени 2 бр. проверки по 

четири жалби. 
Основните констатации и препоръки са както следва: 
- спазени са изискванията за сключване на договори с изпълнителите на 

медицинска помощ и с осигурените лица; 
- договорите отговарят на издадения лиценз и общите условия на здравно 

осигурителните фондове; 
- липсва своевременна и точна информация към здравноосигурените лица за 

настъпили промени в законодателството, отнасящи се до здравноосигурителните им 
права и свързаното с тях възстановяване на средства. 

За сравнение през 2012 г. са извършени общо 10 проверки в 6 застрахователни 
дружества, което показва значително намаление на проверките в тези структури. 
 

Извършени проверки във връзка с медийни публикации, за които 
Агенцията се е самосезирала по 10 (десет) случая: 

1. Проведено лечение на 10 годишно дете в неврохирургична клиника към 
МБАЛ „Света Анна” АД, гр. София - не са установени нарушения. 

2. Неизвършен преглед на дете на 4 месеца от дежурен лекар на ЦСМП гр. 
София – установено е, че не се касае за отказ, а за невъзможност да се извърши 
преглед, поради агресивно поведение от страна на родителите. РКЦ е уведомена 
веднага от дежурния лекар. 

3. Смърт на родилка, постъпила за раждане в СБАЛАГ „Проф. Д-р Д. 
Стаматов”, гр. Варна. Констатирани са 2 бр. нарушения на изискванията на 
медицински стандарт „Акушерство и гинекология”, в частта „Реквизити на болнична 
документация, попълвана при постъпване на раждаща жена в стационар”, „Акушерска 
ехография”, „Прогноза на раждането” и „План за акушерско поведение” и 
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разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от ЗЛЗ. За установените нарушения са съставени и 
връчени 2 бр. АУАН – 1 бр. на ЛЗ и 1 бр. на водещия раждането специалист АГ. 

4. Дете, починало в двора на 81-во у-ще, преди пристигане на лекарски екип от 
ЦСМП гр. София. По случая са извършени проверки в 4 лечебни заведения, имащи 
отношение към случая:  

- МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, гр. София;  
- УМБАЛ „Св. Анна” АД, гр. София;  
- МЦ „СМП-НКБ” ЕООД,  гр. София; 
- ЦСМП гр. София. Констатирано е нарушение на МС „Спешна медицина” в 

частта оборудване на специализирания санитарен автомобил (липса на дефибрилатор). 
Съставен е и връчен е АУАН.  

5. Отказ на медицинска помощ на здравнонеосигурен пациент в МБАЛ „Св. 
Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. Установено е, че в продължение на 12 дни 
пациентът е получавал адекватна на заболяването му диагностична - лечебна 
медицинска помощ. 

6. Раждане на мъртъв плод в ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД, гр. София. Детето е 
починало в резултат на тежка интрапартална асфиксия поради трикратно завита пъпна 
връв. Не са констатирани нарушения. 

7. Смъртта на дете на 4 месеца в гр. Благоевград. Извършени са проверки в 2 ЛЗ: 
- ЕТ „Д-р Райна Коричкова” – ИППМП; 
- ЦСМП гр. Благоевград.  
8. Смъртта на родилка и новороденото й дете. Извършени са проверки в 2 ЛЗ: 
- МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово - констатирано е неспазване 

изискванията на Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”  и на чл. 71, т. 2 от 
ЗЛЗ. Съставени са и връчени 2 бр. АУАН;  

- УМБАЛ „Д-р Георги Странски” гр. Плевен - не са установени нарушения. 
9. Смъртта на дете на 1 г. и 4 месеца в „МБАЛ Св. Мина” ЕООД, гр. Пловдив. 

Проверка по случая е извършена в 2 ЛЗ: 
- „МБАЛ Св. Мина” ЕООД, гр. Пловдив - не са установени нарушения; 
- „УМБАЛ Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив, установени са 2 нарушения: на 

медицински стандарт „Спешна медицина” в частта допълнителни изследвания за 
диагностично уточняване и на чл. 81, ал. 2, т. 1 от ЗЗ в частта „своевременност”. За 
констатираните нарушения е съставен и връчен АУАН.  

10. Смъртта на дете, починало в хотел „Хилтън”, гр. София на 24.11.2013 г. 
Констатирано е нарушение чл. 81, ал. 2, т. 1 от ЗЗ в частта „своевременност и  
достатъчност” на оказаната медицинска помощ. Съставен и връчен е АУАН.  

Изводи : 
1. По 10-те случая на самосезиране са извършени проверки в 16 лечебни 

заведения за изясняване на всички обстоятелства по оказаната медицинска помощ. 
2. Установени са нарушения в 5 от проверените случаи. 
3. Съставени и връчени са общо 7 бр. актове за установяване на 

административни наказания. 
 
Извършени проверки от Агенцията, в които са взели участие 

представители на други институции. 
 Извършени са проверки с представители на НЗОК, на РК на БЗС София област, 
на РЗИ София област, на НПО, на МЗ и администрацията на Омбудсмана на Р. 
България на 7 лечебни заведения.  
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С представител на МЗ е проверено лечебно заведение „СБАЛССЗ Света 
Екатерина” ЕАД, гр. София по спазване изискванията на Наредба за осъществяване 
правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г.  

За първи път са извършени едновременни проверки  със служители на НЗОК 
в „МБАЛ Събо Николов”, гр. Панагюрище, в „МБАЛ Хасково”, гр. Хасково, в МБАЛ 
„Стамен Илиев”, гр. Монтана и МБАЛ „Рахила Ангелова”, гр. Перник. 

Във връзка с писмо на Омбудсмана на Р. България са извършени проверки на 
структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в 
лечебно заведение „ДМСГД”, гр. Дебелец, ДПБ, с. Церова кория и „ЦПЗ – гр. В. 
Търново”. 
 С представител на НПО за област Пловдив са проверени лечебни заведения 
МБАЛ „Раковски” ЕООД и „Св. Анна – ГП за ПМП” ООД, гр. Раковски във връзка с 
жалба. 
 Съвместно с председател на РК на БЗС, София област е проверено лечебно 
заведение АГППМПДП „ЛОРА КРИС ДЕНТ” ООД, гр. Момин проход. 

С представител на РЗИ, София област са извършени проверки в ЦСМО, София 
област/ФСМП Самоков и МЦ „Сана”, гр. Самоков. 

 
Във връзка с осъществяваната контролната дейност, съгласно  Наредба № 14 от 

20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните 
заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит", Агенцията може да възлага на 
национални консултанти, външни експерти и медицински специалист, които не 
работят в Агенцията да изготвят писмени становища по конкретен казус или по 
медицинска документация, както и да участват в състава на комисиите за проверка, 
определни със заповед на изпълнителния директор. 
 През 2013 г. за нуждите на Агенцията са сключени 12 бр. договори с външни 
експерти за изготвяне на становища по медицинска документация, предоставена  след 
извършване на проверки. В тези случаи поради констатиране на факти и обстоятелства, 
изискващи експертно мнение, проверяващите комисии са изискали становища от 
външни експерти, работещи по специалностите инфекциозни болести, хирургия, 
психиатрия, акушерство и гинекология, лицево-челюстна хирургия, анестезиология и 
реанимация, офталмология, образна диагностика и неонатология.  

В девет от случаите становищата са във връзка с постъпили жалби на граждани, 
като преобладаващи са казусите, свързани с диагностично–лечебния процес в областта 
на  акушерството и гинекологията, както и в областта на  хирургията. В останалите 
случаи експертите са изразили мнение по въпроси, касаещи отделни направления от 
дейността на лечебните заведения. 

 
Отчитайки резултатите от извършените проверки и констатираните нарушения, 

основната цел на Изпълнителна агенция „Медицински одит” е да се оптимизира 
структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в 
лечебните заведения, да се повиши качеството на медицинското обслужване и да се 
гарантират правата на пациентите. 
 
 
 
 
 



 

 30 

 
VІІ. Административно-наказателна отговорност 
 

В резултат на контролната дейност през 2013 г. правното и процесуалното 
обслужване в Агенцията е както следва: 

1. Съставени актове за установени административни нарушения (АУАН) - 232 
бр., от тях: 

- 136 бр. срещу физически лица; 
-   96 бр. срещу юридически лица. 

2. Издадени наказателни постановления (НП) - 168 бр., от които: 
- 105 бр. НП с наложените глоби на физически лица; 
-   63 бр. НП с имуществени санкции наложени на юридически лица. 

През 2013 г. са съставени 92 бр. АУАН повече в сравнение с 2012 г., когато 
АУАН са били 140 бр. 

Издадени наказателни постановления през 2012 г. - 130 бр. или с 38 бр. по-малко 
в сравнение с 2013 г. 

В началото на отчетния период (01.01.2013 г.) Агенцията е била страна по 125 
дела пред районни и административни съдилища в цялата страна.  

В края на отчетния период (31.12.2013 г.) броя на водените от и срещу 
Агенцията дела е 78 бр. 

За периода общо 47 бр. административно – наказателни производства са с 
влезли в сила съдебни актове, както следва:  

-  29 бр. отменени от компетентен съд наказателни постановления; 
-  15 бр. потвърдени, както по основание, така и по размер от компетентен съд 

наказателни постановления; 
-  3 бр. изменени в частта „санкция” от компетентен съд наказателни 

постановления. 
 В посочената статистика за потвърдени, изменени и отменени наказателни 

постановления се включват и съдебни производства започнали през предходни години. 
 Прекратени административни производства от страна на Агенцията:  
 - 19 бр. на основание чл. 54 от Закона за административните нарушения и 

наказания – деянието не представлява нарушение; 
- 1 бр. на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и 

наказания – образуваното административнонаказателно производство се прекратява, 
ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на 
акта. 

Не са налице прекратени административно наказателни производства на 
основание: 

 - чл. 28а от ЗАНН - маловажност; 
 - чл. 33, ал. 2 от ЗАНН – установеното нарушение представлява престъпление. 
Няма оспорвани индивидуални административни актове на изпълнителния 

директор на Агенцията, поради което няма и образувани административни 
производства.  

Налице е едно производство образувано на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за 
задълженията и договорите срещу бивш служител на Агенцията, за неоснователно 
обогатяване. Исковата претенция е предварително обезпечена на основание чл. 390, 
ал.1 от Гражданско процесуалния кодекс, за което е образувано изпълнително дело.  
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Като причини за отменените административно наказателни производства могат 
да се посочат: 

- голяма част от нормите в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и 
подзаконовите актове по прилагането им са бланкетни. От мотивите посочени в 
съдебните решения може да се направи извода, че бланкетността на нормата е 
равносилна на това, че същата липсва, тъй като по нея не би могло да бъде наложена 
санкция. Независимо от изложеното считаме, че законодателя не би могъл да обхване 
цялата медицинска дейност и практика, поради което препраща към по общи норми за 
поведение; 

- в мотивите на съдебните решения не е възприета тезата на Агенцията за 
възможността нарушенията да бъдат извършвани в период – чл. 42, т. 3 (датата и 
мястото на извършване на нарушението), респективно чл. 57, т. 5 (датата и мястото, 
където е извършено нарушението) от Закона за административните нарушения и 
наказания. Съдът приема, че съобразявайки разпоредбата на чл. 84 от Закона за 
административните нарушения и наказания - неуредените въпроси от закона се уреждат 
по реда на Наказателно - процесуалния кодекс (НПК), определя въпроса за датата на 
нарушението по по-различен начин. С посочването на датата като период за извършване 
на административно нарушение, административно – наказващият орган излиза извън 
очертанията на съдържанието на чл. 42, т. 3, респ. чл. 57, т. 5 от Закона за 
административните нарушения и наказания. Характерът на административните 
нарушения е такъв, че тяхното извършване обхваща много по – тесен период от 
извършване на престъплението предвидено в НПК.  

В тази връзка сме инициирали законодателни инициативи за изменение и 
допълнение на правните норми, като са изпратени предложенията до Министерство на 
здравеопазването. 

Освен защита по съдебен ред на издадените от изпълнителния директор 
наказателни постановления, юрисконсултите се явяват по дела във връзка с нанесени 
имуществени вреди от недобросъвестни служители, както и по търговски дела срещу 
изпаднали в несъстоятелност длъжници за събиране на вземанията.  

В Агенцията е наложена практика за предварително обезпечаване на исковете, 
което дава възможност за по-ефикасно осъществяване на последващите изпълнителни 
производства и гарантира реална защита на интересите на Агенцията.  

През отчетния период Агенцията е в непрекъснато взаимодействие с всички 
териториални дирекции на Националната агенция за приходите в цялата страна.  

В образуваните административно – наказателни производства освен участието 
на юрисконсулти задължително се призовават и инспектори – актосъставители от 
Агенцията.  
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VІІІ. Финансова дейност 

Дейността на Агенцията се финансира от бюджетни средства и приходи от 
собствена дейност. Бюджетните средства се осигуряват от субсидия от републиканския 
бюджет, чрез бюджета на министерство на здравеопазването.  

За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. са изготвени следните отчети: 
- 48 бр. ежемесечни касови отчети и 16 бр. тримесечни касови отчети, както и 

приложенията към тях; 
- 16 бр. оборотни ведомости и приложенията към тях; 
-  4 бр. баланс и на Агенцията. 
Изготвен е и е представен в Министерство на здравеопазването проект на 

бюджет за 2014 г., както и прогнозен такъв за 2015 г. и 2016 г.  
Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Агенцията към 

31.12.2013 г. предоставя информация за приходите, разходите, трансферите и 
финансирането на Агенцията за отчетния период, както и информация за изпълнението 
на целите на агенцията на база на дейностите, които са проведени в рамките на 
бюджетната година. 

   
ІХ. Информационно и ресурсно осигуряване 
 
С цел обезпечаване на информационно осигуряване в Агенцията през 2013 г. 

са утвърдени следните вътрешно-нормативни документи: 
1. Правила за оперативна съвместимост и информационна сигурност в 

Агенцията. 
2. План за действие при непредвидени ситуации, свързани с информационната 

сигурност в Агенцията. 
3. Вътрешни правила за документооборота, деловодната и архивна дейност в 

Агенцията. 
4. Инструкция за работа със софтуерната система за управление на бизнес 

процесите и документооборота Архимед eDMS. 
По т. 1. С правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност 

в Агенцията се уреждат общите изисквания за оперативна съвместимост, мрежова и 
информационна сигурност, за нуждите на предоставянето на вътрешни електронни 
административни услуги и обмена на електронни документи между Агенцията и 
администрациите. 

По отношение на оперативната съвместимост са утвърдени изисквания за: 
- свързаност между информационните системи на Агенцията и други 

административни органи; 
- оперативна съвместимост по отношение на данните; 
- съдържанието на електронните документи при обмена им между Агенцията 

и администрациите; 
- информационните системи използвани от Агенцията. 
По отношение на информационната сигурност са утвърдени изисквания за: 
- политика за информационна сигурност; 
- организация на мрежовата и информационната сигурност; 
- управление на инциденти, свързани с информационната сигурност. 
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По т. 2. С плана за действие при непредвидени ситуации, свързани с 
информационната сигурност в Агенцията се утвърждават мерките, които предприема за 
предотвратяване на атаките върху компютърните системи и осигурява информационната 
сигурност при различните електронни взаимодействия.  

Утвърдени са условията за: 
- поверителност,  като не се допуска разкриването на информация от потребител, 

който не е оторизиран да има достъп до нея; 
- цялостност и точност на информацията, съхранявана в компютърната система и 

недопускане на неоторизирани преднамерени или случайни промени в нея; 
- наличност на информацията необходима за работа на служителите  в Агенцията, 

чрез ефикасно работещ хардуер и софтуер на компютърната система. 
В плана се уреждат въпросите свързвани с: 
- уязвимостта на компютърните системи в Агенцията; 
-  заплахите към информационните системи на Агенцията; 
-  определяне на адекватни мерки за сигурност за намаляване на риска от атаки 

към системата; 
- класификация на информационните активи; 
- оценка и управление на риска за мрежовата и информационна сигурност; 
- защита срещу нежелан софтуер и необходими действия при непредвидени 

ситуации, свързани с информационната сигурност в агенцията. 
По т. 3. С вътрешните правила за документооборота, деловодната и архивна 

дейност в Агенцията се уреждат организацията на документооборота, деловодната и 
архивната дейност. 

Предмет на вътрешните правила е работата с входяща, изходяща и 
вътрешноадминистративна документация в Агенцията. Тези правила уреждат: 

- приемането и регистрирането на входящите и изходящите документи; 
- разпределянето и организацията на работа с документите; 
- изискванията относно оформянето на низходящите документи и контрола по 

спазване на сроковете; 
- информационно - деловодната дейност, свързана с контрола по спазване на 

сроковете; 
- изпращането на документите; 
- архивирането и съхранението на документите. 
През 2013 г. Агенцията използва деловодна система за управление на 

документи и работни процеси Archimed eDMS, която гарантира ефективен контрол на 
потребителския достъп до информацията съхранена в базата данни на модулите на 
системата. Системата е качена на сървър собственост на Агенцията и с нея се 
осигурява възможност за: 

- подобряване процеса на документооборот в Агенцията; 
- регистрация на инициативни (първични) и междинни документи; 
- поддръжка на кореспондентска схема; 
- въвеждане на задачи по резолюции и срокове за тяхното изпълнение; 
- известяване на потребителя за насочени към него документи и задачи; 
- сроков контрол за приближаващи или надхвърлени срокове; 
- изготвяне на справки свързани с дейността на Агенцията; 
- изготвяне на статистика необходима за дейността на Агенцията; 
- архивиране на документи. 
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В процеса на работа се установи, че системата следва да се доразвие със 
следните допълнителни модули, с цел подобряване дейността на Агенцията: 
     - лиценз за десктоп клиент; 
     - търсене чрез OSR в документите. 

По т. 4. Правилата за работа с деловодната система са утвърдени с 
„Инструкция за работа със софтуерната система за управление на бизнес процесите и 
документооборота Архимед eDMS”. 

Паралелно с деловодната система, Агенцията използва и поддържа (в ЕХСЕL 
формат) 3 (три) основни регистъра и 3 (три) подрегистъра, както следва: 

1. Регистър на проверките, извършени от длъжностните лица на Агенцията, в 
т.ч.: 

- регистър на извършените проверки за оценка на изпълнението на 
изискванията на нормативните и поднормативни актове (33, ЗЛЗ, 330, Наредби за 
утвърждаване на медицински стандарти, за достъпа и т.н.); 

- регистър на извършените проверки в лечебни заведения по области; 
- регистър на извършените проверки в структурите на задължителното здравно 

осигуряване; 
- регистър на проверките, извършени в структурите на доброволното здравно 

осигуряване. 
2. Регистър на постъпилите жалби. 
3. Регистър на съставените АУАН. 
Информационните системи използвани в Агенцията са: 
- система за правно – информациони услуги – Ciela; 
- система за труд и работна заплата – Teres; 
- система за счетоводство – Scipter. 
 
Х. Административна и деловодна дейност  
 
Агенцията осъществява своите функции при стриктно спазване на 

нормативните актове. Администрацията на Агенцията работи при ефективно планиране 
и вътрешен контрол при изпълнение функциите на отделните административни звена, 
като през отчетния период се приемат редица изменения и допълнения в нормативната 
уредба и във вътрешните нормативни актове, свързани с дейността на Агенцията. По 
този начин се създават условия за по-добро управление за осъществяване на постоянен 
и ефикасен контрол спрямо подконтролните на Агенцията обекти. 

С разработването и утвърждаването на „Вътрешни правила за 
документооборота, деловодната дейност и архивната дейност” в Агенцията се постига 
по-ясно разграничаване на функциите и задачите, изпълнявани от административните 
звена и служителите, повишaва се бързината и прецизността при обработка на 
документите. 

През 2013 г. са приети вътрешни актове, с които са създадени ясни правила за 
ефективно планиране на вътрешния контрол при изпълнение функциите на звената и 
осъществявания контрол спрямо подконтролните обекти, а именно: 

- Инструкция за извършаване на контрол на лечебните заведения от 
Изпълнителна агенция „Медицински одит”;  

- Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в 
Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 

Освен тях Агенцията е разработила и утвърдила: 
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- Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на Изпълнителна 
агенция „Медицински одит”; 

- Система за измерване на удовлетвореността на потребителите на 
административни услуги в Изпълнителна агенция „Медицински одит”; 
 - Анкетна карта за удовлетвореност на потребители на административни 
услуги в Изпълнителна агенция „Медицински одит”; 

-  Вътрешни правила за структурата, условията и реда за определяне и 
изменение на заплатите на служителите от Изпълнителна агенция „Медицински одит”; 

-  Харта на клиента; 
-  Вътрешни правила за условията и реда за осигуряване с безплатно работно и/ 

или униформено облекло на служители, работещи по трудово правоотношение в 
Изпълнителна агенция „Медицински одит” ; 

-  Вътрешни правила за условията и реда за предоставяна на обществена 
информация от Изпълнителна агенция „Медицински одит”; 

-  Счетоводна политика на Изпълнителна агенция „Медицински одит”; 
-  Вътрешни правила за счетоводния документооборот. 
Периодично се извършва актуализация на вътрешните актове, като по този 

начин се синхронизират с действащото законодателство. Чрез приемането и 
прилагането на изброените нормативни и вътрешни нормативни актове се подобрява 
координацията между Агенцията и другите държавни институции, създават се ясни 
правила за работа на администрацията и се осигурява възможност за ефективен контрол 
спрямо лечебните заведения, НЗОК, РЗОК и застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона 
за здравното осигуряване.  

Независимо, че от създаването на Агенцията през 2010 г. има дирекция 
„Методология на контрола и анализи” с функции изработване на методически указания, 
едва в края на 2013 г. усилено се работи по разработване на Методически указания към 
Инструкцията за осъществяване на контролната дейност в Изпълнителна агенция 
„Медицински одит”. С тях ясно и конкретно се определят алгоритмите за извършване на 
проверки по видове лечебни заведения. Целта е повишаване ефективността на 
контролната дейност конкретизиране на задълженията и действията при подготовка и 
при самото извършване на проверки. 

В процеса на работа се установи, че в съдържанието на законовите и 
подзаконовите нормативни актове, по които Агенцията осъществява своята дейност има 
текстове, които се нуждаят от промяна, с оглед отстраняването на понятия, чийто 
юридически смисъл се е изменил. Освен това са налице пропуски в същите, които 
ограничават дейността й. Текстовете не отговарят на съвременните изисквания, като 
много от тях са неприложими и утежняват естеството на работа. 

В тази връзка Агенцията е направила предложения до министъра на 
здравеопазването за изменение и допълнение на Закона за административните 
нарушения и наказания и Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска 
помощ.  

С предложенията за промени се цели да се осигурят необходимите гаранции за 
защита на правата и законните интереси на гражданите по отношения на всички 
подконтролни на Агенцията обекти - лечебни заведения, НЗОК, РЗОК и 
застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. 

Направените предложения са съобразени с материалноправните и 
процесуалноправните компетенции, предоставени на Агенцията, както и с оглед 
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подобряване на организацията на дейността и постигане на целите на администрацията 
при осъществяване на контрол по отношение на всички подконтролни обекти. 

Освен направените предложения за законодателна инициатива през 2013 г. са 
разработени и предложения за изменения на законови и подзаконови нормативни 
актове, както следва: 

- Закон за здравето; 
- Закон за здравното осигуряване; 
- Закон за лечебните заведения; 
- Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на 

проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 
За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. са обработени чрез 

административно-деловодната система „Архимед” общо 6 938 единици, при 3 950 
единици през 2012 година или 2 947 единици в повече за 2013 г. 

 
ХІ. Достъп до обществена информация 
 
Един от приоритетите на Агенцията е постигането на максимална публичност и 

прозрачност в рамките, определени от закона. Със заповед на изпълнителния директор е 
създадена комисия за разглеждане на подадените заявления по Закона за достъп до 
обществената информация. Утвърдени са „Вътрешни правила за условията и реда за 
предоставяне на обществена информация от Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 
Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Р 
България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на 
основата на принципите - откритост, достоверност и пълнота на информацията, 
осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация, осигуряване на 
законност при търсенето и получаването на обществена информация, защита на правото 
на информация, защита на личната информация, гарантиране на сигурността на 
обществото и държавата. 

Предоставянето на достъп до обществена информация се осъществява чрез 
писмени заявления, които се подават в деловодството на Агенцията и се регистрират в 
деловодно - информационната система. Предоставена е възможност да се подават 
заявления чрез интернет - страницата на Агенцията, както и чрез факс или електронната 
поща. Съществува възможност и за устни запитвания за достъп до обществена 
информация, които се приемат от служител на отдел „ПИО”, след което се представят в 
писмена форма за регистриране в деловодно - информационната система. 

В Агенцията за отчетната 2013 г. са постъпили 15 броя заявления по реда на 
Закона за обществената информация, от тях 14 броя са от физически лица и 1 брой от 
неправителствена организация.  

В зависимост от начина на поискване от общия брой подадени заявления, 12 
броя са подадени писмено в деловодството, 3 броя са по електронен път.  

Според вида на информацията от общия брой подадени заявления, касаещи 
официална информация са тринадесет, а две - служебна.  

В зависимост от темата, по която е искана обществената информация, за 
упражняването на правата или законните интереси на гражданите са 12 бр., за отчетност 
на институцията – 2 бр. и за изразходване на публични средства – 1 бр.  

Във връзка с постъпилите заявления, Агенцията в законоустановения срок се е 
произнесла с 9 бр. решения за предоставяне на свободен достъп, 3 бр. е препратила към 
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орган, в чиито компетенции е информацията и 3 бр. за отказ за предоставяне на 
информация, които не са обжалвани. 

 
XIІ. Други инициативи 
 
В периода от 05.06.2013 г. до 07.06.2013 г. прокурори от Върховна 

административна прокуратура извършиха проверка на издадените административни 
актове и актовете, постановени при контролната и административно наказателната 
дейност на Агенцията. При проверката са констатирани отлични резултати постигнати 
от юрисконсултите на Агенцията, при воденето на делата и при изготвянето на 
наказателните постановления. Не са установени нарушения, поради което не са давани 
предписания.  

През месец ноември се проведе среща между ръководството на Агенцията и 
прокурори от отдел „Надзор за законност” при Върховна административна прокуратура. 
На същата е обсъдена възможността за сътрудничество между двете институции. При 
случаи с висока фактическа и правна сложност и голям медиен интерес, както за по – 
добра колаборация при извършване на проверки възложени от компетентни 
прокуратури. 

 
ХІІІ. Участие в работни групи 

  
              През втората половина на 2013 г. изпълнителният директор на Агенцията 
многократно ръководи и участва в работните групи на Съвета за медицинските 
стандарти към Министерството на здравеопазването, председателстван от Заместник- 
министъра и Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 
На работните заседания участваха и други служители на Агенцията. Разгледани са 
проекти за актуализация на медицински стандарти. 

През цялата 2013 г. служители на Агенцията са взели участие в следните 
работни групи към Министерство на здравеопазването свързани с: 

- транспонирането на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване; 

- изготвяне на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2014 г.; 
- изготвяне на Доклад за здравето на гражданите през 2012 г. и изпълнението 

на Националната здравна стратегия за 2012 г.  
 
XIV. Международна дейност 
 
В периода от 17.04.2013 г. до 19.04.2013 г. в гр. Брюксел, Белгия служител на 

Агенцията участва в Международната конференция на Европейската асоциация за 
надзор и инспекция в здравеопазването и социалната сфера (EPSO). EPSO обединява 
правителствени организации от страните-членки на ЕС, които извършват надзор, 
мониторинг и акредитация в здравеопазването и социалната сфера в съответната 
страна.  

Целта на EPSO е да се създаде по-добра координация и коопериране за 
качество на инспекцията, надзора и мониторинга в рамките на ЕС. Също така, EPSO се 
стреми към повишаване на качеството в здравеопазването в страните-членки чрез 
създаване на мрежа и подобряване на формалния и неформалния обмен на 
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информация, на добри практики и опит, на резултати от изследвания, разпространение 
на знания, разработване и участие в съвместни проекти и т.н. Понастоящем членове на 
EPSO са правителствени организации за извършване на инспекция и надзор в 
здравеопазването и социалната сфера в 12 страни (Белгия, Дания, Естония, Финландия, 
Франция, Великобритания – Англия и Уелс, Ирландия, Литва, Холандия, Норвегия, 
Словения и Швеция).  

Участие в срещата са взели представители на държавни институции, които 
работят в сферата на медицинския контрол в здравеопазването и социалната сфера и са 
членове на следните държави: Дания, Финландия, Ирландия, Белгия, Великобритания, 
Франция, Холандия, Норвегия, Естония, Португалия Словения и Швеция. Присъствала 
е делегация от Турция, която не е член на организацията.  

На конференцията са обсъдени следните теми: 
- „Международни аспекти на правата на пациентите” - възможностите как да 

бъдат информирани пациентите за правата им при лечение извън тяхната държава 
членка, как лекарите и институциите да се запознаят с правата на пациенти от други 
държави-членки; 

- „Методи за ограничаване и принуда” - разгледан е доклад от дейността на 
работна група по въпросите на „Методи за ограничаване и принуда в рамките на 
дългосрочни приемни грижи и болнично лечение”. Представяне на „Рамка за оценка” в 
резултат, от която да се ограничи използването на принудителни мерки и да се 
подобри качеството на грижите; 

- „Участие на ползвателите в социалната сфера” - презентация от членовете на 
Белгийската делегация за участието на ползвателите на услугите във Фландрия, както 
и е проведена дискусия във връзка с най-добрите практики; 

- „Медии и надзорни организации” - презентация на тема „Усилване на ефекта 
и контрол на щетите посредством управление на комуникационните канали“; 

- „Индикатори за качество”. Обсъдени са теми по подадения от Нова Зеландия 
документ относно използваните индикатори. От страна на Агенцията предварително 
изпратено становище, по зададената тема;  

- „Изненадващи проверки”. Обсъдени са нови политики при изненадващи 
проверки на болници във Фландрия, чрез  „Изненадващи тайнствени посетители“, като 
полезен инструмент в допълнение към традиционните надзорни дейности; 

- „Набелязване на най-добри практики в работата с некомпетентни служители 
от сферата на здравеопазването”. Представени са различните стратегии за 
възможностите за избягване и работа с некомпетентни служители от сферата на 
здравеопазването. 

Участието от наша страна даде възможност за конструктивен и ползотворен 
опит в областта на здравеопазването, което е от значение за създаване на формална и 
неформална колаборация с подобни институции в страните-членки на ЕС с цел участие 
в съвместни проекти и срещи, както и обмяна на опит, знания и добри практики за 
повишаване на качеството и безопасността в здравеопазването.  

За участието си тези организациите заплащат членски внос. Агенцията през 
първите две години на своето членство (2011 г. и 2012 г.) e освободена от заплащане на 
членски внос.  
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ХV. Антикорупционни мерки 
 
В Агенцията е наложена политика на „нулева толерантност” към корупцията 

чрез създаване на атмосфера на публичност и прозрачност в дейността. На електронната 
страница на Агенцията е оформена рубрика „Сигнали”, в която е предоставена 
възможност за писмено подаване на жалби и сигнали. На входа на Агенцията на 
достъпно място за всички е поставена кутия за подаване на сигнали, предложения и 
жалби. При наличие на сигнали същите се проверяват в съответствие със законовите 
разпоредби, за което се съставя и протокол. 

През годината беше изготвен и утвърден „План за превенция и противодействие 
на корупцията”. 

Ежемесечно до седмо число на всеки месец се изготвят и предоставят в 
установените срокове статистически доклади до Министерството на правосъдието по 
Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната 
власт, за изпълнение на показателите за напредъка. Информацията съдържа броя на 
извършените проверки по постъпили сигнали или жалби, касаещи съмнения за наличие 
на корупционни практики в лечебните заведения, както и резултатите от извършените 
проверки. 

 
ХVІ. Медийна политика 

 
През първо шестмесечие на 2013 г. дейността на Агенцията е отразена в над 26 

публикации в 10 медии. 
Най-много са в ежедневниците Телеграф, Стандарт, Монитор, 24 часа.  
В електронната страница на Агенцията – www.eama.bg се публикува 

информация за дейността, план за проверките, които ще бъдат извършвани, както и 
други документи, с цел постигане на прозрачност на институцията. 

През 2013 г. са проведени медийни клипинги по теми зададени от различни 
медии, както следва: 

- относно медицинското обслужване и смъртта на Деяна Георгиева в 4 лечебни 
заведения, в предаването „Преди обяд” по BTV Media Group; 

- за проверка извършена в „МБАЛ Стамен Илиев” АД, гр. Монтана в 
предаването „Законът и Темида” по БНР.  

 
ХVІІ. Заключение 
 
През отчетния период администрацията на Изпълнителна агенция 

„Медицински одит” положи максимални усилия за осъществяване на държавната 
политика в сферата на здравеопазването, въпреки ограниченият кадрови и финансов  
ресурс, с които разполага по бюджета си. 

Подобри се координацията в дейността на отделните структурни звена на 
Агенцията и взаимодействието с органите на държавната власт и се повиши се 
ефективността на контролната дейност. 


