
Здравните заведения
по време на

извънредно положение



С Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. бе
обявено извънредно
положение в страната, което
доведе до редица скоростни
промени в законодателството,
в малкия и среден бизнес и
във всички социални сфери. В
„окото на бурята” бе
поставена сферата на
здравеопазването, където
социалната и морална
отговорност е най-голяма в
битката срещу световната
пандемия.

Заповед № РД-01-
124/13.03.2020 г. на министъра
на здравеопазването въведе
противоепидемични мерки,
като една от тях е
преустановяването на
плановите детски и женски
консултации, профилактични
прегледи, профилактични
имунизации, приема и
провеждането на планова
оперативна дейност,
включително присаждането на
органи от живи и трупни
донори, както и свижданията
във всички лечебни заведения.
Това на практика
реорганизира цялостната
дейност на лечебните
заведения, като изключи
голяма част от медицинските
дейности, освен тези със
спешен характер.

Лечебните заведения, както и
медицинските центрове,
сключили договор с
Националната
здравноосигурителна каса
(НЗОК) получават
финансиране на база

извършена дейност (клинични
пътеки, амбулаторни
процедури, специализирани
прегледи и др.), която е
лимитирана до определена
сума на месец, заплащана
от касата. Голяма част от този
месечен бюджет бива
изпълняван от лечебните
заведения благодарение на
техния планов прием,
извършването на планово-
оперативна дейност,
лечението на хронични
заболявания и др. В условията
на извънредно положение,
очаквано, приходите на
структурите на болничната и
доболничната помощ ще
спаднат драстично. Разходите
им също се предвижда да
бъдат увеличени, тъй като тези
заведения следва стриктно да
се съобразяват с получените
предписания на РЗИ, като за
това трябва редовно да
закупуват извънредно лични
предпазни средства и
дезинфектанти, чиято
продажна цена бележи
значителен ръст.

Макар правителството да
изрази намерението за
стимулиране чрез заплащане
на 1000 лева месечно
допълнително възнаграждение
над основното
възнаграждение на
медицинския и
немедицинския персонал,
участващ пряко в лечението
на болни с коронавирус
инфекция, тази мярка няма да
засегне значителна част от
медицинския персонал,
работещ в цялата страна на



места и в структури,
предлагащи медицинска
помощ във всички други
случаи извън тези лекуващи
COVID – 19. В изпълнение на
казаното Министерството на
здравеопазването е
подписало договор по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“, в подкрепа на
медицинския и
немедицинския персонал,
който е на първа линия в
борбата с COVID-19,
средствата обаче ще бъдат
поделени между 1700 души в
34 лечебни заведения, което
прави около 2,6 млн. лв.
Останалите 3, 4 млн. лв. до
отделените 6 млн. лв., ще
получат работещите в
Спешна помощ, РЗИ и НЦПЗБ,
което е немалък стимул, но и
крайно недостатъчен, като
последиците от него биха
могли да доведат до
напрежение в сферата на
здравеопазването, тъй като
реално всички работещи в
здравеопазването са на първа
линия, а парите не са
предвидени за всички. Макар
работата на непосредствено
заетите лица в лечението на
вируса и превенцията от
заразяване с него, а и на
другите медицински
специалисти, да бележи ръст,
за момента като че ли липсва
допълнителна регламентация,
било със законов или
подзаконов акт, за съответно
компенсиране на здравните
специалисти, а също и на
лечебните заведения.
Критерият, по който са
разпределени парите е в

болниците, в които са открити
до 5 души заразени от
COVID – 19 ще бъде заплатено
на 40 медицински лица, от 5
до 10 заразени – на 70
медицински лица и над 10
души заразени – на 100
медицински лица. Това са
хората, работещи в спешните
приемни, интензивните
отделения и лабораториите.

С нова Заповед № РД-01-159 от
27.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването бяха
определени лечебните
заведения и техните отделения,
които ще предоставят
медицинска помощ на
пациенти, засегнати от
коронавирус.

Изборът на лечебни заведения
е направен на база наличието
в тях на отделения/клиники по
вътрешни болести и/или
инфекциозни болести и/или
пулмология и фтизиатрия,
както и наличие на
отделение/клиника по
анестезиология и интензивно
лечение. Болниците с основно
онкологична, акушеро-
гинекологична,
офталмологична и хирургична
дейност, въпреки наличието на
отделения/клиники по
анестезиология и интензивно
лечение, са оставени извън
този списък, поради две
съображения – наличие на
високорискови болни, които
се лекуват в горепосочените
структури, и липса на сключен
договор на тези лечебни
заведения за лечение по
клинични пътеки за
вътрешни/инфекциозни



заболявания, което води до
невъзможност лечебните
заведения да отчетат такава
дейност и следователно тя да
бъде заплатена от НЗОК.

В тази връзка Българският
лекарски съюз е направил
предложение да бъдат
изплатени всички средства,
без да са обвързани с
отчетена дейност за периода
на всички лечебни заведения,
независимо дали става дума
за първична или
специализирана дейност,
лаборатории или болници,
като са започнати преговори с
представители на здравната
каса и договорено между тях
ще трябва да бъдат включено в
Анекс към Националния
рамков договор 2020-2022.

През изминалите две седмици
от обявеното извънредно
положение бяха направени и
продължават да се правят
частни дарения на
медицински оборудвания,
лични предпазни средства,
медицинска апаратура и
други на засегнатите от прием
на пациенти с коронавирус
инфекция болници. Също
така Министерството на
здравеопазването стартира
DMS кампания в подкрепа на
българските медици,
работещи в условията на
COVID-19, което значително
ще допринесе и подпомогне
борбата със заболяването, но
едва ще покрие предвидения
спад в приходите на
лечебните заведения.

Наред с горното, макар и
очаквано и логично, здравните
заведения не бяха включени и
в обхвата на работодателите,
които биха могли да се
ползват от схемата за
подпомагане „60/40“ по
Постановление за определяне
на условията и реда за
изплащане на компенсации
на работодатели с цел
запазване на заетостта на
работниците и служителите
при извънредно положение.

С оглед на всичко изброено
според нас е препоръчително
да се обмисли и въвеждането
на мярка за подходящо
финансово подпомагане на
заведенията за болнична и
доболнична помощ, за да се
обезпечи навременното и
непрекъснато предоставяне
на медицинска помощ на
всички нуждаещи се лица по
време на извънредно
положение. Още повече
навременната мярка би
предотвратила последващи
фалити на много дружества в
сферата на
здравеопазването и би
спомогнала стабилизирането
и функционирането на
здравната система.
Пандемията от коронавирус е
доказателство, че
здравеопазването винаги
трябва да е приоритет и че
същото не може да бъде
въведено в границите на
класическия икономически-
финансов дискурс.

По други актуални сега теми,
свързани със
законодателството, уреждащо



отношенията в извънредно
положение, можете да
намерите информация и на
нашия уебсайт:

www.penkov-markov.eu.

Разбира се, можете да се
обръщате към нас за
допълнително информация и
съдействие и на
lawyers@penkov-markov.eu

Горното предоставя обща
информация, свързана с
приемането на Закона за
мерките и действията по
време на извънредното
положение, като не е
изчерпателно и служи за
ориентир при тълкуване на
новостите към 5 април 2020 г.
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