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 резюме  

 Темата за корупцията през последните години във всички сфери на об-
ществения живот в България е изключително актуална. Здравеопазването не 
прави изключение от тази тенденция на търсене на причините, формите на ко-
рупцията и последиците от нея за гражданите като потребители на медицински 
услуги. Мнението, че средствата в системата на здравеопазването са недоста-
тъчни, е общо за всички, имащи отношение към проблема. Дали обаче тези сред-
ства се допълват от джоба на потребителите до степен да компенсират недости-
га на средства на макроравнище е въпрос, който изисква специално внимание.  

 През май 2007 г. Институт „Отворено общество” – София, и Агенция 
„Факт Маркетинг” проведе „Проучване на неформалните плащания в здравния 
сектор”.  Настоящият доклад има за цел да представи резултатите от това изслед-
ване, проучващо основно механизмите, обема и формите на неформалните пла-
щания в здравния сектор, както и свързаните с тях нагласи на потребителите, 
т.е. възможните за описание и доказване корупционни практики. В доклада е 
направен и опит да се анализират, макар и най-общо, причините пораждащи т. 
нар. „голяма корупция” - формите за неефективно изразходване на финансов 
ресурс, механизмите на плащане на болничната помощ чрез клинични пътеки, 
определянето на техния вид, обем и цена, диагноза, брой пациенти и стойност. 
Представен е медиен анализ на отразяването на проблема. Разгледани са прави-
телствените мерки за борба с корупцията на местно и централно ниво.  
 Изводите, които могат да се направят въз основа на събраните данни в 
доклада, могат да се групират в следните няколко категории:

а.  Нерегламентираните плащания, или т. нар. „малка корупция”, не могат 
да компенсират сериозния недостиг на средства в системата и не съдей-
стват за повишаване на качеството на предлаганите услуги. Данните от 
количественото изследване показват, че общите плащания в системата 
от джоба на потребителя са в размер на 160 млн. лв., от които 75 млн. са 
нерегламентирани в смисъла на възприетия критерий – липса на изда-
ден документ за плащане. В тази сума не влизат плащания за лекарства, 
помощни средства и консумативи извън системата на медицинските 
услуги, както и стоматологичната помощ. Въпреки това тези цифри не 
кореспондират  с популярната теза в публичното пространство и общи-
те нагласи сред потребители и изпълнители на медицински услуги, че 
средствата в системата на здравеопазването са крайно недостатъчни. 
Възможното обяснение на този парадокс е, че огромен финансов ресурс 
се разпределя и управлява неефективно при достигнати граници на пла-
тежоспособност от страна на потребителите. 
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Б.  Сравнителният анализ на примерна извадка от НРД 2006 и 2007 г. на 9 кли-
нични пътеки показва липсата на методология за адекватно остойностя-
ване на медицинските услуги в болниците въз основа на идентифицира-
ни нужди и реални статистически данни. Процесът на ценообразуването 
на клиничните пътеки и техните относителни тегла в общата финансова 
макрорамка на бюджета на НЗОК не е основан на доказателства и се вли-
яе от субективни и корпоративни интереси за сметка на реални нужди. 
Това води  до неравномерно разпределение на ограничения финансов  
ресурс в системата и създаване на порочен кръг поради неадекватното 
планиране въз основа на постъпващата изкривена информация.  

в.  Нагласите на хората по отношение на нерегламентираните плащания 
са устойчиво отрицателни. Въпреки че сумите в оборота на „малката 
корупция” в здравеопазването са сравнително малки, поради високата 
чувствителност към проблема гражданите поставят този вид корупция 
като сериозен проблем. Най-вероятно чувствителността се изостря до-
пълнително и поради нагнетяваното напрежение от медийни публика-
ции и разкрития за корупционни практики, които в сектор с мащабите 
на сферата на здравеопазването също са много по-вероятни. 

Г.  Гражданите, ползващи медицински услуги, в някакъв смисъл поддържат 
нивото на малката корупция поради неразбиране на естеството на не-
регламентираното плащане за цялата система и поради особеностите 
на тази сфера, където здравето е ценност от първостепенно значение. В 
съзнанието на потребителите на медицински услуги същинската коруп-
ция се асоциира с „плащане под масата”, което е забележимо по-малко 
от нерегламентираното плащане съгласно възприетия в изследването 
критерий – неиздаване и неполучаване на документ, отразяващ такова 
плащане. Това  „плащане под масата” се свързва с плащане под натиск, 
т.е. против волята на плащащия. Така огромен процент нерегламентирани 
плащания не се отчитат като корупционни от страна на респондентите. 

д.  Липсата на информираност на пациентите за това как действа системата, 
какви са техните права, задължения и пр. увеличава тяхната уязвимост 
към корупция, оттам засилва и техните етатични нагласи: държавата не 
се възприема като корумпиращ фактор, а по-скоро като анонимен източ-
ник на полагащи се блага. Гражданите не познават правата си на здравно-
осигурени и са склонни да дават пари на лекарите, стига тези пари да са 
в някакви разумни за тях размери. Този факт може да се свърже не само с 
липсата на информираност и необразованост, но и с вероятен недостиг 
на морални императиви. 
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е.  Гражданите не са склонни да подават сигнали за корупция преди извър-
шването на услугата, за която им се иска пари. Няма регламент за взаи-
модействие между МЗ и МВР за случаи на корупция в здравеопазването, 
а и мотивацията да се търсят правата се появява едва след като подку-
път вече е даден. В същото време обаче фактът, че гражданите извеждат 
пред проблема за неформалните плащания кризата на структурно ниво 
и подчертават необходимостта от реални реформи на системно равни-
ще, дава основание да се смята, че общественото мнение не може да бъ-
де подведено с темата за предизвикателствата на „малката корупция” за 
сметка на „големия дефицит на реформи”. Българският пациент и негови-
те близки разпознават ясно проблемите и реално оценяват недостатъч-
но добре свършената работа на държавните институции и съсловните 
организации в тази насока.

ж.  Достъпът на гражданите до качествени медицински услуги е ограничен. 
Сумите, които са заплащани на ниво първична медицинска помощ, са 
значително по-малки от сумите, заплащани в болничната помощ. Заедно 
с това оборотът на плащанията при общопрактикуващите лекари в срав-
нение с плащанията в болничната помощ е много по-голям. Последното 
отваря въпроса за скритото ограничение на достъпа до болнична по-
мощ поради неплатежоспособност с всички произтичащи от това здрав-
ни последици.  

з.  Няма данни антикорупционният дневен ред в здравеопазването да е 
формулиран с участието на заинтересованите страни – пациентски орга-
низации, съсловни организации, НПО, работещи в здравния сектор.Уси-
лията на правителството не са насочени към елиминиране на причините 
и условията, генериращи корупция, а към регистриране, контролиране 
и санкциониране на лошите последствия от тях.  Промяната в статуквото 
изглежда възможна само и преди всичко чрез спешен преглед и интер-
венции на системно ниво. Дотогава, докато системните здравни рефор-
ми остават незавършен проект, антикорупционните мерки остават насо-
чени предимно към ограничаване на последиците, а не към премахване 
на предпоставките. 
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 описаНие На проБлема 

 Настоящият доклад има за цел да представи резултатите от изследване, 
проучващо основно механизмите, обема и формите на неформалните плаща-
ния в здравния сектор, както и свързаните с тях нагласи на потребителите, т.е. 
възможните за описание и доказване корупционни практики  чрез количестве-
но и качествено изследване. Представен е и медиен анализ на отразяването на 
проблема.  
 В доклада е направен опит да се анализират, макар и най-общо, причини-
те, пораждащи т. нар. „голяма корупция”  - формите за неефективно изразходва-
не на финансов ресурс, механизмите на плащане на болничната помощ чрез кли-
нични пътеки, определянето на техния вид, обем и цена, респ. диагноза, брой 
пациенти и стойност. Разгледани са правителствените мерки за борба с коруп-
цията на местно и централно ниво. Направени са изводи и са дадени препоръки 
към ангажираните с проблема институции.  

 раБотНи дефиНиЦии

 В българското общество проблемът с неформалните плащания в сфера-
та на здравеопазването е чувствителна тема наред с проблемите на корупцията 
изобщо. Гражданите на страната през последните години нареждат този проб-
лем сред основните предизвикателства пред държавното управление. 
 За българските граждани корупцията в здравеопазването е свързана ос-
новно със съществуващите неформални плащания при получаването на здрав-
на помощ. Под неформални плащания гражданите разбират преди всичко пла-
щанията, които се възприемат като несправедливи, неоправдани или извърше-
ни под натиск и принуда, граничеща с изнудване. 
 Понятието неформални плащания в здравеопазването е до голяма сте-
пен условно и изисква уточнения, които променят или поне имат отношение 
към крайните изводи от това изследване, чиято цел е да се установят границите 
на корупционните практики в здравеопазването, механизмите на тяхното въз-
никване и степен на устойчивост, обемът на паричните средства, ангажирани в 
тях, и крайното им въздействие върху системата на здравно обслужване в Бъл-
гария.   
 Затруднението за една надеждна дефиниция на работната задача идва 
от факта, че всяко неформално (нерегламентирано) плащане би могло да се фор-
мализира по един или друг начин, като това не отменя неговия корупционен 
характер. Освен това редица формални плащания, произтичащи от съществува-
щата нормативна уредба, всъщност са в повече или натоварват допълнително 
системата, без това да може да се контролира и докаже. Ето защо, за да се стъпи 
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на здрава почва в по-нататъшните разсъждения, би трябвало да се започне от 
дефиницията за корупция. 
 В основата на дефиницията на корупцията стои опитът за определение 
на корупцията като феномен, протичащ в граничната „сива” зона между публич-
ната и частната сфера. Една от първите трудности при оценката и търсенето на 
решения по проблема е оскъдността на „терминологични” (ясно ограничени) 
понятия за корупцията1,2.
 Според едно определение в „Уикипедия” „Корупция в най-общ смисъл 
е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или по-кон-
кретно - поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се об-
лагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената 
им власт”. Пак там се допълва, че „...при определяне на това дали определена 
практика е корупционна или не трябва да се има предвид дали в съответната 
държава има ясни норми, направляващи работата на длъжностните лица и тех-
ните отношения с гражданите. При неуредена законова уредба посочването на 
дадено поведение като корупционно е много по-трудно.” 
 Най-популярната формулировка на дефиниция принадлежи на експер-
ти от Световната банка, според които корупцията е „злоупотреба с публична 
власт за лично облагодетелстване”�. Тази широко разпространена и работеща 
в практиката на много експерти дефиниция може да бъде използвана за целите 
на настоящия доклад след допълнения и пояснения. „Злоупотребата” би следва-
ло да се разбира като съзнавана нерегламентирана или нелегитимна употреба. 
Елементът на осъзнатост на деянието е необходимо да бъде подчертан, за да 
бъдат изключени т. нар. „престъпления” без умисъл, които в правото се наричат 
„непредпазливи”. 
 Друг тип престъпления могат да бъдат извършени в условията на прес-
тъпна самонадеяност и груба небрежност (форми на непредпазливост според 
правото), но от субективна страна корупцията, подобно на престъплението под-

� В Българския Наказателен кодекс Раздел IV определя състава на правонарушението подкуп: “Чл. 30�. (�) Длъжнос-
тно лице, което приеме дар или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да 
не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп 
с лишаване от свобода до пет години.” НК обаче не дефинира като правно понятие “корупцията” (НК, Раздел IV, чл. 
303, ИК “Сиела”, CD, електронна версия).

2 Съвсем различен, но не по-малко съществен е въпросът за познаването от широката публика публичното ос-
мисляне и третиране на корупцията чрез коректни понятия. Не е без значение да се отбележи, че проблемът с 
опасното фриволно говорене по темата за корупцията е свързан и с публикуването на “индекси” за публични наг-
ласи към корупцията, без да са постигнати гаранции, че респондентите боравят с общо рационално, а не само 
интуитивно понятие за същността на корупцията. Все пак публичните нагласи са публичен факт, който може 
да бъде обект на социологическо измерване, и именно като такъв се включва в проблемния комплекс на публични-
те реакции към корупцията.

3 The World Bank, September, �997, Helping Countries Combat Corruption, p. 3.
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куп, е невъзможно да бъде реализирана без пряк или косвен умисъл�,5.
 Нерегламентираната употреба на публична власт е необходимо да бъде 
допълнена с понятието за нелегитимност поради една съществена причина: ди-
намиката на правото не е в състояние да отговори на степента на развитие на 
нови форми на обществено опасни деяния. Обществото обаче е в състояние да 
преценява дори непротивозаконните действия като нелегитимни. Често е само 
въпрос на време и законовото регламентиране на нелегитимното деяние. В без-
времието преди приемането на законовата санкция обаче окачествяването на 
определено поведение като нелегитимно е съществена публична санкция. Тя ня-
ма юридически последствия, но е особено важен фактор в сферата на властта, 
където публичното доверие е основен политически ресурс6.
 Определяща характеристика на корупцията, която често бива пропуска-
на като „саморазбираща” се, е нейната „непублична” (в смисъла на тайна, скрита) 
проявеност. В публичната сфера съществуват партикуларни интереси, които са 
в конфликт с публичното благо и които могат да се развият като „злоупотребява-
щи” с доверения им публичен ресурс. Но ако тези интереси злоупотребят с кон-
тролираните от тях общи блага в резултат от убеденост в легитимността на соб-
ствените си действия (в моралната им оправданост) и в същото време са готови 
да посрещнат последствията от нарушаването на правни разпоредби публично 
(демонстративно, а не скрито и тайно), тогава е по-точно да се говори за публи-
чен протест с оглед провокиране начало на процес на реформи, а не за коруп-
ция (например случай, когато публичният интерес бива нарушен, но облагоде-
телстваният партикуларен интерес носи в перспектива публични облаги, по-го-
леми от нанесените щети – и в този случай само публичността е свидетелство за 
готовност да се понесе отговорност и е аргумент срещу корумпираност на акта).
Не такъв е обаче случаят с т. нар. „неформални плащания в системата на здравео-
пазването”, при които е налице злоупотреба с доверения ресурс – предоставяне 

4 Тенденцията за придаването на законосъобразност на корупцията чрез модерни корупционни техники предста-
вят Ив Мени и Донатела дела Порта: “лавиране между местно и национално равнище”; “невербална комуникация”, 
разкрита в хода на операция “чисти ръце” (Donatella della Porta, Actors in Corruption: Business Politicians in Italy, ISSJ, 
�49, �996). Друга тенденция е допускането на грешки (правонарушение поради небрежност), чиято предумисъл е 
изключително трудно да бъде доказана: например в случая с броя компенсаторни бонове, подписани от бившия 
вицепремиер-министър в първия кабинет на министър-председателя Иван Костов.

5 Марк Филип различава корупцията от некомпетентността “не защото корупцията предполага съзнателно 
нарушение, а защото корупционното действие директно нарушава разграничението между интересите на от-
делните индивиди или групи и отговорностите на публичната длъжност. (Марк Филип, “Дефиниране на корупция-
та”, “Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес”, Център за социални практики, С., �999, 
стр. �7).

6 Пол Хейууд посочва, че “някои законосъобразни разходи на държавните ресурси могат да се дефинират като ко-
рупционни в някои демократични държави” (Пол Хейууд , “Защо всички се интересуват от корупция”, “Корупцията в 
парламентарната практика и законодателния процес”, Център за социални практики, С., �999, стр. �7).



��

на публична здравна услуга, за която не се издава финансов документ7.  
 Корупцията се случва неявно, тъй като е осъзнавана като нелегитимна и 
незаконна. Актьорите в акта на корупцията стоят далеч от публичността, защото 
съзнават липсата на морално (още по-малко на законово) оправдание за деяние-
то си. И все пак има случаи, когато по-висши ценности оправдават включването 
в корупционни актове�. Тези случаи остават непублични и par excellence коруп-
ционни, но в тях провокираната към корупция страна може да запази морална-
та оправданост на акта. В този смисъл може да се твърди, че корупцията винаги 
е противозаконно деяние за двете страни; в определени случаи обаче тя може 
да бъде морално оправдана за „клиента”, но никога за инициатора (лицето, ко-
ето злоупотребява с доверения публичен ресурс). Нещо повече, може да бъде 
наблюдавано при значителна част от случаите на неполучаване на документ 
за извършени прегледи при общопрактикуващите лекари. Прилагайки метода 
на включеното наблюдение, изследователският екип констатира следния фено-
мен: дори в случаите на присъствие на външно трето лице общопрактикуващи 
лекари получават сумата за такса за извършен преглед или консултация, без да 
издават финансов документ. С други думи, практиката на неформалните плаща-
ния се е „легитимирала” до такава степен както за „клиента”, така и за инициа-
тора, че тя дори не се извършва в условията на напълно непублична среда и е 
придобила статут на „публична тайна”.   
 По този начин в настоящия доклад корупцията е разбирана като неза-
конно или нелегитимно непублично („полупублично”) използване на доверен 
публичен ресурс с цел лично облагодетелстване. Въпросите за довереността и 
публичността на ресурса и личното облагодетелстване едва ли се нуждаят от 
подробен юридически коментар. Заслужава си само да отбележим, че наруша-
ването на довереността допълнително засилва негативните публични нагласи 
към феномена, а личното облагодетелстване може да не бъде очевидно, но съ-
ществува дори когато пряката облага е консумирана от други субекти9.
 За да си осигури надеждна отправна точка за анализ, изследователският 
екип обсъди подробно различни варианти на понятиен апарат. Първоначално-
то предложение бе да се използват термините законни и незаконни плащания, 
но тази терминология поражда проблеми, свързани със субективното възприя-
тие. Например предоставянето на непарични подаръци доброволно от пациен-
тите след приключване на лечението като израз на благодарност към лекаря не 
се възприема като незаконно от пациентите или техните близки, но от гледна 
7 Разбира се, случаите на спонтанна, непровокирана проява на благодарност към медици не попадат под тази 
дефиниция, макар често спонтанността, доброволността и моралната оправданост на акта в тези случаи да 
е под въпрос (обект на по-подробен анализ в настоящия доклад).

8 Например прословутата практика на даване на подкуп при осиновяване на деца от домовете за сираци.

9 В българския НК отговорността за деянието подкуп се носи от длъжностното лице и в случаите, когато „с него-
во съгласие е даден другиму дарът или имотната облага” (НК, Раздел IV, чл. 303, ИК „Сиела”, CD, електронна версия).
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точка на легалните дефиниции е извън рамките на закона (най-малко върху тези 
суми не се заплащат данъци от облагодетелствалото се лице).
 Съществува разминаване и от позициите на моралните критерии при оп-
ределяне на плащанията като приемливи и неприемливи за пациентите. Настой-
чивото изискване на нерегламентирани плащания, за да се окаже определена 
полагаща се услуга, е неприемливо за гражданите независимо в коя сфера се 
проявява. Така е и в здравеопазването.
 Ето защо изследователският екип изготви таблици за съответствието на 
различните видове плащания според двата критерия: законност и приемливост 
за различните групи медицински специалисти и здравни заведения. Резултати-
те са представени в корелационни матрици.

Болници

Законни Незаконни
Приемливи 1.	 Заплащане	по	клинични	пътеки

2.	 Заплащане	на	услуги	от	доброволни	здравни	фон
дове

3.	 Заплащане	от	МЗ	на	спешна	помощ,	хемодиализа,	
прегледите	на	пациенти,	които	не	се	хоспитализи
рат,	а	преминават	през	диагностичните	кабинети,	
ТЕЛК

4.	 Заплащане	за	леглоден	престой	в	болницата	от	па
циента	при	ползване	на	специални	условия

5.	 Доплащане	на	консумативи	до	действителната	им	
стойност

6.	 Избор	на	екип	за	операция	(лечение)
7.	 Доходи	от	клинични	проучвания	за	лекарства	(па

циентът	обикновено	и	не	подозира,	но	дава	съгла
сие	за	участие)

8.	 Заплащане	 на	 високоспециализирани	 изследва
ния

9.	 Заплащане	на	други	услуги:
−	 медицински;
−	 стая,	храна;
−	 издаване	на	документи

1.	 Парични	 средства	 като	 изява	
на	благодарност	(не	ти	се	зани
мава	с	бонбони	и	уиски)

2.	 Размяна	на	влияние

Неприемливи 1.	 Заплащане	към	фондации	на	определени	услуги 1.	 Класически	подкуп	–	предоста
вяне	на	парични	средства

2.	 Заплащане	 или	 закупуване	 на	
лекарства	отвън

3.	 Осигуряване	на	храна,	постелъ
чен	инвентар
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Общопрактикуващи лекари

Законни Незаконни
Приемливи 1.	 Заплащане	 на	 капитационна	 сума	

за	пациент	в	листата	от	НЗОК
2.	 Профилактични	прегледи
3.	 Диспансеризирани	пациенти
4.	 Труд	в	отдалечени	региони

1.	 Парични	средства	като	изява	на	благодарност	
(не	ти	се	занимава	с	бонбони	и	уиски)

2.	 Хомеопатични	процедури,	народна	медицина
3.	 Размяна	на	влияние,	услуги,	стоки
4.	 Заплащане	за	изпращане	към	ЛКК,	ТЕЛК
5.	 Заплащане	 за	 изписване	 на	 конкретно	 лекар

ство	–	по	протокол
Неприемливи 1.	 Заплащане	на	потребителска	такса	

(при	 неполучаване	 на	 документ	
може	да	бъде	и	незаконна)

1.	 Плащане	 за	 получаване	 на	 направление	 към	
специалист,	болница

2.	 Продажба	на	лекарства,	билкови	средства

Специалисти в извънболничната помощ

Законни Незаконни
Приемливи 1.	 Заплащане	на	преглед

2.	 Заплащане	 на	 диспансеризирани	
пациенти

3.	 Заплащане	на	високоспециализира
ни	изследвания

1.	 Доплащане	за	консумативи	(„дишащ”	гипс)
2.	 Плащане	 за	 получаване	 на	 решение	 на	 ЛКК,	

ТЕЛК
3.	 Продажба	или	предоставяне	на	мостри	от	ле

карства

Неприемливи 1.	 Заплащане	 на	 потребителска	 такса	
(при	неполучаване	на	документ	мо
же	да	бъде	и	незаконна)

1.	 Плащане	за	получаване	на	направление	към	
болница

Стоматолози

Законни Незаконни
Приемливи 1.	 Заплащане	на	сума	за	лечение	на	пациент	от	

НЗОК
2.	 Заплащане	на	поскъп	консуматив	(бяла	плом

ба	вместо	амалгама),	имплантанти
3.	 Доплащане	от	пациента	за	услугата
4.	 Профилактичен	преглед

1.	 Размяна	на	влияние,	услуги,	стоки

Неприемливи 1.	 Цени	на	услуги,	които	не	се	покриват	от	касата
2.	 Почистване	на	зъбен	камък	като	основание	за	

заплащане	на	профилактичния	преглед
3.	 Заплащане	на	упойка	(при	вадене	на	зъб	или	

друга	процедура)

1.	 Заплащане	за	услуги,	покрити	от	
НЗОК	(за	информираните	пациен
ти)
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 В крайна сметка съгласно приетите по-горе дефиниции и направените 
разсъждения се оформиха следните три категории плащания в здравеопазване-
то:
 

1. формални (регламенти-
рани, законови)

2. формални, но дублира
щи, ненужни или фалши-

фицирани

�. Неформални – на ръка, 
за които няма документна 

следа

1. Формалните плащания, за които има издаден документ, които се правят 
еднократно в рамките на един епизод на лечение и които имат основа-
ние в действащата нормативна уредба, не са предмет на това изследва-
не. По презумпция те би трябвало да съставляват най-голямата част от 
отчитаните плащания в системата и да са в рамките на годишния бюджет 
за здравеопазване. 

2. Дублиращите, ненужни или фалшифицирани отчети за плащания са оне-
зи, които се правят повече от един път за една и съща услуга (лаб. изслед-
вания, диагностични процедури, отчитане по друга клинична пътека, 
неотговаряща на състоянието, и пр.). Към тях се причисляват и онези, 
които нямат основание в нормативната уредба, но се осчетоводяват с 
издаване на „финансов” документ – заплащане на постелъчен инвентар, 
бельо и пр. Особена форма на формални плащания, но с корупционен 
характер са косвените плащания чрез фондация към съответната болни-
ца. 

�. Неформални, класически корупционни плащания – плащания на ръка, за 
които няма документ. Обемът на тези плащания е от най-голям интерес 
за настоящия проект. За съжаление проблемът при този вид плащания е 
свързан с по-високото ниво на недостоверност на получаваната за тях 
информация от респондентите поради инкриминирания характер на те-
зи практики както за получаващите, така и за даващите10.

 По отношение поведението на осъществяващите корупционен натиск 
дадена корупционна ситуация може да бъде разделена на активна и пасивна. 
Активната е, когато лекарите сами искат пари от хората, докато пасивната е, ко-
гато хората сами предлагат да си платят за различни здравни услуги11. 
 

�0 Което изисква специални усилия от страна на изследователите за минимизиране на този ефект при набиране 
на информация в рамките на социологически проучвания: гаранции за анонимност, контролни техники и др.

�� Това определение е на експерти от Икономическа полиция, с които е осъществено интервю. 
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Цел и задачи На изследваНето, оБХват и 
използваНа методиКа 

 През май 2007 г. Институт „Отворено общество” – София, и Агенция „Факт 
Маркетинг” проведоха „Проучване на неформалните плащания в здравния сек-
тор”. Методиката включваше количествено и качествено изследване, като обща-
та цел бе да се очертаят спецификите в зоните на неформални плащания в здрав-
ния сектор, да се изследват основните практики в областта на неформалните 
плащания в здравния сектор в България и факторите, които ги обуславят, както 
и да се определи степента, в която пациентите са информирани за своите права 
и задължения при ползване на здравни услуги, и да се идентифицират нагласите 
за противодействие на корупционни практики в сферата на здравеопазването. 

КоличествеНо изследваНе

 Конкретните цели на количественото проучване са свързани с устано-
вяване на обема и структурата на неформалните плащания в извънболничния 
и болничния сектор, обхващайки лекари, медицински персонал, пациенти и 
граждани; честота на неформалните плащания; нагласите за извършване на не-
формални плащания; видовото разнообразие на неформалното плащане – под-
куп/доплащания за прегледи/изследвания/манипулации/операции/ежедневна 
грижа и помощ в болниците/лекарства/консумативи/храна и др. Проучването 
обхваща 15� лечебни заведения в страната, което говори достатъчно за неговия 
териториален обхват – на практика се покрива територията на цялата страна. 
 Обект на изследването са 1��7 лица на възраст над 1� години, избрани 
случайно в двустепенна адресна гнездова извадка. Информацията е регистри-
рана по метода на стандартизираното пряко индивидуално интервю, в което са 
включени въпроси за реално извършени нерегламентирани плащания от стра-
на на интервюираното лице - както за самото него, така и за други членове от 
неговото домакинство, през 2006 г. Работата на терен е осъществена през юли 
2007 г. от Агенция „Факт Маркетинг”.
 Около 95% от респондентите имат здравна осигуровка към момента на 
провеждане на интервюто.  
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методиКа На изчислеНие На оБщия оБем На 
НеформалНите плащаНия в БолНичНата и 

извъНБолНичНата помощ

 Изчисленията се базират на данните, предоставени от респондентите, за 
неформалните плащания в здравната система за личен лекар (ЛЛ) и лекар специ-
алист (ЛС): първо – за самия интервюиран, и второ – за други членове на дома-
кинството на интервюираното лице. 
 Общата сума, обявена от респондентите, е екстраполирана по населени-
ето на възраст 15 и повече години. 

Sum_1 = (sum_GP + sum_specialist) * N_15+ / I 
I = 1447
N_15+  населението на 15 и повече години = 6,647,375 (по данни на НСИ за 2006 г., 

„Население и демографски процеси през 2006 г.”12)

 Данните за плащанията за болнична помощ се отнасят до неформалните 
плащания за всички членове на домакинството, в това число и интервюираното 
лице. Общата сума, обявена от респондентите, е екстраполирана по население-
то на възраст 15 и повече години.
 
Sum_2 = (sum_hospital * N_15+ )/( I * ( N_15+ / hh_num)) = sum_hospital * hh_num / I 

hh_num – брой домакинства в България = 2,921,887 (по данни на НСИ за 2006 г., 
„Население и демографски процеси през 2006 г.”13) 

Общата сума на неформалните плащания за 2006 г. е получена по формулата: 

SUM = sum_GP + sum_spec + sum_hospital = 45,888,479 + 25,114,858 + 4,460,572 = 75,463,909.

 Извършената статистическа обработка на данните от количественото 
изследване позволи осъществяването на сравнителен анализ на неформалните 
плащания между извънболничния и болничния сектор по географски признак 
(столица, голям град, малък град, село) и по вид медицински персонал (общоп-
рактикуващи лекари, специалисти в извън- и болничния сектор, медицински сес-
три и санитари), както и в зависимост от цялостния социодемографски профил 
на получателите на здравни услуги; между степента на докладваното от респон-
дентите разпространение на неформалните плащания и „обществените” оценки 
за разпространението на корупционни практики и неформални плащания  и т. н.   

�2 http://www.nsi.bg/Population/Population.htm.

�3  Ibid.
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КачествеНо изследваНе

 В рамките на качествените проучвания бе събрана информация за глед-
ната точка на медицинските професионалисти и на институции и организации, 
чиято дейност е обвързана със сферата на здравеопазването, към практиката 
на нерегламентираните плащания, както и за механизмите за извършване на 
неформални плащания (плащания на ръка, дарения за болнична фондация, из-
даване на нищожни документи, размяна на услуги, закупуване със средства на 
пациента на храна/консумативи/лекарства за болничното лечение и др.).
 В периода 17 юни-7 юли 2007 г. бяха проведени шест фокус-групи: с меди-
цински сестри (Сливен), санитари (Бургас), общопрактикуващи лекари (Свищов), 
лекари специалисти болнична помощ (високорискови специалности: акушер-ги-
неколози, травматолози, уролози, ортопеди, хирурзи - Пловдив), лекари специ-
алисти болнична помощ (невисокорискови специалности, т.е. всички останали 
специалности - Габрово) и пациенти, ползвали болнична помощ през 2006 г. (Со-
фия).
 В периода 20 юни-27 юли 2007 г. бяха проведени двадесет задълбочени 
интервюта, които обхванаха следните респонденти: 

1. Представител на Комисията по здравеопазване при Народното събра-
ние (1);1�

2. Представител на ръководството на Министерството на здравеопазване-
то (1);

�. Представители на ръководствата на регионални центрове по здравео-
пазване: Кърджали, Стара Загора, Ямбол (�);

�. Представител на ръководството на Националната здравноосигурителна 
каса (1);

5. Представители на ръководствата на районни здравноосигурителни ка-
си: Кърджали, Стара Загора (2); 

6. Представител на ръководството на КНСБ (2);
7. Представител на ръководството на КТ „Подкрепа” (1);
�. Представител на ръководството на Българската асоциация на специалис-

тите по здравни грижи (1);
9. Представители на ръководствата на болници (5): Военномедицинска ака-

демия – София, МБАЛ – Кърджали, МБАЛ – Стара Загора, МБАЛ - Шумен, 
МБАЛ – Ямбол;

10. Представители на ръководствата на пациентски организации (�): Българ-
ска асоциация „Диабет”, Асоциация на българите, боледуващи от бронхи-
ална астма, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания.15

�4 В скоби е посочен броят на проведените интервюта.

�5 Откази за участие на представители на институции и организации в тази част на качественото проучване 
бяха получени от Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
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 Проведено беше и изследване сред служители на Икономическа поли-
ция. 
 Качественото изследване допринесе и за съставяне на номенклатура на 
неформалните плащания в здравния сектор, очертаване на профила на лекари 
и медицински персонал, склонни да търсят нерегламентирани плащания, както 
и за установяване на факторите, които обуславят това явление, като отново ана-
лизът в тази си част следва да се стратифицира.
 С оглед на пълното обхващане на различните звена и институции в систе-
мата на здравеопазването изследователската работа бе съобразена с класифика-
цията на Закона за лечебните заведения, съгласно която основните медицински 
специалности са: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, 
хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврология, неврохирургия, 
анестезиология и интензивно лечение, психиатрия, очни болести, ушно-носно-
гърлени болести, кожно-венерологични болести, лицево-челюстна хирургия, 
курортология, физикална терапия и рехабилитация.
 Данните от количественото и качественото проучване и тяхната интер-
претация са базирани на кабинетно проучване и бенчмаркинг с предходни сход-
ни проучвания.
 В анализа размерът на неформалните плащания е определен въз основа 
на критерия „издаден документ за осъществено плащане” в здравеопазването. 
Разбира се, тук могат да попаднат и средства, които доволните пациенти дават 
доброволно на лекарите под формата на подаръци, но като цяло размерът на те-
зи средства, които много трудно могат да бъдат разграничени от неформалните 
плащания, предизвикани по инициатива на лекарите, е ограничен с помощта на 
точно и ясно формулираните въпроси в проучването. По този начин е повишена 
значително точността на получената информация, въпреки че като цяло е много 
трудно да се даде точна оценка за размера на неформалните плащания в която и 
да е сфера поради ред обстоятелства, свързани с начина на получаване на сред-
ствата.

 резултати от изследваНията.
 оБщ размер На плащаНията от домаКиНствата в страНата 

за здравеопазваНе. НеформалНи плащаНия

 Като цяло проучването на неформалните плащания в здравния сектор и 
собствените изчисления показват, че размерът на плащанията на населението 
в страната през 2006 г., получени чрез произведението на плащането на едно 
лице (данните за анкетирания и другите членове от неговото домакинство) по 
броя на населението над 15-годишна възраст в страната през 2005 г., възлиза на 
160129��� лв. През 2006 г. изразходваните средства от населението за медицин-
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ски услуги, получени от личен лекар, са в размер на 7506�9�9 лева. От тях разме-
рът на средствата, за които жителите на страната не са получили документ за 
платена сума, е �5����79 лева. 
 През 2006 г. населението в страната според изчисленията и данните от 
проучването е изразходвало за медицински услуги от специалист средства в раз-
мер на �6775102 лева, като за повече от половината от тях (2511��5� лева) не са 
получили документ за плащане. 
 За същия период в болниците в страната населението е направило раз-
ходи за медицински услуги на обща стойност ��2�5�0� лева. Размерът на нефор-
малните плащания в тях се равнява на ��60572 лева. Общият сбор на неформал-
ните плащания към личните лекари, специалистите и всички медицински служи-
тели в лечебните заведения  възлиза на 75�6�909 лева (Диаграма №1).

 Диаграма 1 

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г., и соб-
ствени изчисления.

 На Диаграма №2 е представен относителният дял на обема на средства-
та по неформалните плащания на населението от общия размер на плащания за 
здравеопазване през 2006 г. Оказва се, че �7.1�% от общия размер на средства-
та, отделени за здравеопазване, са платени, без за тях да е издаден документ. 
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Най-висок е относителният дял на неформалните плащания при личния лекар 
– 61.1�% от средствата. На второ място по размер на неформалните плащания се 
нарежда лекарят специалист – 5�,69%, а на трето са плащанията на населението 
в болничните заведения – 11.65%.

 Диаграма 2 

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г., и соб-
ствени изчисления.

 В общия размер на средствата за неформалните плащания за здравео-
пазване с най-висок относителен дял са неформалните плащания при личен 
лекар. Този дял се равнява на 60.�1%. На второ място по този показател са не-
формалните плащания при специалист, чийто дял се равнява на ��.2�%. Най-ни-
сък е делът в общия размер на неформалните плащания на сумите, за които не 
е получен документ за оказана услуга в здравните заведения в страната – 5.91% 
(Диаграма №�).
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 Диаграма 3

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Според данните от проучването и направените изчисления средният раз-
ход на човек от населението за услуги от личния лекар през 2006 г. е 11.29 лева, а 
средният разход на човек за здравни услуги, за които той не е получил документ 
за плащане при личния лекар, през същия период е 6.9 лева (Диаграма №�).

 Диаграма 4 
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 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г., и соб-
ствени изчисления.

 При посещение при специалист средно всеки човек в страната е оставял 
по 7 лева. В същото време неформалните плащания на човек от населението 
при специалист през 2006 г. са средно в размер на около � лева.
 В лечебните заведения в страната размерът на средните плащания на чо-
век е значително по-нисък от този при личните лекари и лекарите специалисти. 
В болниците средно един човек от населението през 2006 г. изразходва по 5.76 
лева, от които едва около 0.7 лева са под формата на неформални плащания. 
 Общо за всички услуги, получени от личните лекари, лекарите специа-
листи и в лечебните заведения в страната, на един човек от населението се па-
дат разходи за здравеопазване от около 2� лева. В същото време размерът на 
разходите, за които не е издаден документ за платена услуга, на човек е средно 
около 11.�5 лева.
 По данни на НСИ средният разход на човек в страната за здравеопазва-
не през 1999 г. е �7 лева. С годините този разход постепенно нараства, като през 
2006 г. достига 109 лева на човек (Диаграма №5). 

 Диаграма 5

 Източник: НСИ.
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 Ако се направи сравнение с данните за 2006 г., получени от проведеното 
изследване, се забелязва съществена разлика между средния разход на едно 
лице в страната за здравеопазване, получен в резултат на обработка на данните 
в изследването – 2� лева, и средният разход за здравеопазване на човек в стра-
ната по данните на НСИ за 2006 г. – 109 лева. 
 Огромното несъответствие между резултатите от изследването със стой-
ността на средния разход по данни на официалната статистика е възможно да е 
следствие от: 
 На първо място - нежеланието на населението да посочи пълния размер 
на плащанията си (включително и неформалните) в здравния сектор в страната. 
 Причините за това могат да бъдат най-различни в отделните единични 
случаи, но най-коректното допускане за причините за наличието на сериозната 
разлика между данните за мнението на анкетираните и членовете на техните 
домакинства, от една страна, и прогнозните средни разходи за здравеопазване 
на едно лице (въз основа на данни на НСИ) са свързани с липсата на желание от 
страна на населението да посочи реалния размер на плащанията си поради от-
съствието на вяра, че нещата могат да се променят. Като причина може да се по-
сочи и това, че пациентите не искат да разкрият размера на доходите си. В също-
то време причините за нежеланието на ползващите здравни услуги в страната 
да посочат какви са средствата, за които не са получили документ за извършена 
здравна услуга, могат да бъдат открити в самото проучване и по-точно в отгово-
ра на въпроса към анкетираните „Коя е основната причина да се съгласяват да 
дават пари на лекарите?”.
 Основната причина пациентите да се съгласяват да дават пари на лекари-
те е, че те ще откажат да ги лекуват. Това обстоятелство представлява сериозна 
заплаха за всеки един човек и за най-ценното, което той притежава – собствено-
то му здраве, както и здравето на неговите близки. Останалите причини за дава-
не на нерегламентирани суми са посочени от малък брой пациенти, попаднали 
в анкетното проучване (Диаграма 6).
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 Диаграма 6

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Силната психологическа зависимост на пациента от лекаря се потвър-
ждава и от данните от качественото изследване. Изплашеният, объркан, често 
действащ в ситуация на спешност и необратимост пациент е естествено домини-
ран от лекаря: 

„Контрата е винаги в пациента. Той е объркан, той е болен, той понякога е 
сугестиран от близки, познати, колеги, че е много тежко болен. Всъщност не 
е толкова тежко болен. Но се вижда, че от него може да се изкарат едни хуба
ви пари, така добре изглеждащ, добре облечен. Що да не го изкараме тежко 
болен, пък ще го полекуваме, пък една седмица, пък две седмици, пък като ви
дим, че ще плаща за скъпите медикаменти, охооо, хайде... Можем да имаме и 
договор с аптеката. Като му изпишем скъпия антибиотик, 2% ще има за мене. 
Хайде тука да направи така и така. Фактически ето ви една елементарна ко
рупция. Елементарна, аз говоря на ниски нива. Без пациентът да се усети, аз 
ще му пусна едни блистери, нещо друго. Полекичка. Оттук ще вземеш малко 
процент, оттам и така на пациента му излиза 1000 лв. лечението, ти си приби
раш 150 лева съвсем нормално.”

КНСБ (интервю)
 
 Втората сериозна причина (посочена от �10 души от анкетираните) е лип-
сата на знания сред немалка част от населението за правата им. По правило па-
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циентите нямат никакви предварителни знания до момента, в който трябва да 
платят съответната услуга. Информирането става едва при контакта с болница-
та. Тази констатация с особена сила важи за населението от по-малките населе-
ни места в провинцията. Жителите на тези селища не са запознати със законите 
и нормативното регулиране на здравния сектор, поради което склонността им 
да дават нерегламентирани суми е висока. Най-уязвими са възрастните хора, 
въпреки че тяхната платежоспособност е ограничена.
 

„Всъщност на населението не му е ясно, че ЗК плаща за пакет дейности, а не 
плаща за всичко. Ето това е неинформираността.”

Общопрактикуващи лекари (фокус-група). 

 Като трета причина се явява фактът, че пациентите дават пари на лекари-
те поради липсата на възможност да избират между няколко лекари.  Както вече 
стана дума, тази ситуация най-често се случва в малките населени места в про-
винцията. В същото време отказът на лекаря да окаже здравна услуга е силен 
стимул и изправя пациента пред липсата на алтернатива за ползване на здравни 
услуги, ако не плати исканите средства. Така ограниченият достъп на пациенти-
те до висококвалифицирани специалисти и модерна апаратура за диагностика 
и лечение става сериозна предпоставка за корупционни практики - „елитните” 
лечебни заведения, в които тези ресурси са успешно съчетани (специалисти и 
високотехнологично оборудване),  заемат монополно положение в системата: 

„Наймного корупция има в лечебни заведения, където има подобра квали
фикация, подобри битови и диагностични условия. И всеки се старае да по
лучи подобра и квалифицирана медицинска помощ и диагностика.” 

РЦЗ (интервю)

„Причините са в различната квалификация и възможности за медицинска 
дейност на различните лечебни заведения. Когато пациентът иска да получи 
квалифицирана медицинска помощ и подобра диагностика за заболяване
то си и търси поголемите болници, тогава се създава предпоставка според 
мен. Защото тези поголеми болници не могат да поемат целия контингент, 
който се насочва към тях, и съществува избирателното право на базата на 
тия плащания.”

Министерство на здравеопазването (интервю)

 На второ място посочената разлика между средния размер на плащане-
то на лице, получена в резултат на обработка на данните в проучването и сред-
ния размер на разходите за здравеопазване на едно лице в страната (по данни 
на НСИ), е резултат от разликата в методологиите на двете проучвания. Така нап-
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ример разходите за здравеопазване на лице, получени от НСИ, включват по-го-
ляма група позиции.16 
 По данни на НСИ непълният размер на разходите за здравеопазване 
още веднъж се потвърждава от данните за общия размер на разходите на на-
селението в страната, получен като произведение от броя на населението над 
15-годишна възраст и средния разход на лице през 2006 г.  Според изчисленията 
през 2005 г. общите разходи на домакинствата в страната за здравеопазване се 
равняват на 65� млн. лева, като през 2006 г. те нарастват на 72� млн. лева . Както 
и при средните разходи на човек от населението, между общите разходи, полу-
чени от проучването, и общите разходи на лице за здравеопазване в страната 
съществува сериозна разлика (Диаграма 7).

 
Диаграма 7

 Източник: НСИ

�6 В тези разходи са включени също така:
Лекарства и други фармацевтични продукти - различни лекарствени форми, наркотични вещества, предписа-
ни за медицинска употреба, патентовани лечебни продукти, кръв, серуми и ваксини, витамини и минерали, рибено 
масло, етерични масла, билки, орални контрацептиви, медицински спирт, риванол, йод и други.
Други медицински продукти - медицински термометри, марли, бинтове, пластири и аналогични изделия със за-
лепващ се слой или без такъв, спринцовки, игли за спринцовки, вендузи, пипети, епруветки, изделия от медицински 
трикотаж (като еластични чорапи и наколенки), термофори и чанти за лед, кондоми и други механични контра-
цептиви, подлоги, аптечки (вкл. и за автомобили) и други.
Терапевтични уреди и апарати - корективни очила, контактни лещи, стъкла и рамки за очила, слухови апа-
рати, апарати за мерене на кръвно налягане, изкуствени очи, крайници и други протези, ортопедични обувки, 
ортопедични скоби и ремъци, патерици и поддържащи уреди, хирургически колани, бандажи и други подобни, скоби 
за врат, уреди за медицински масаж, медицински лампи, инвалидни колички, столове на колела със или без елек-
трическо задвижване, специални легла и други.
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суБеКтивНото възприемаНе На КорупЦията в 
здравеопазваНето: НаГласи спрямо фаКти

 
 Данните от проучването „Световен корупционен барометър 2006” на 
Transparency International описват позитивни развития по отношение тренда 
на корупционните практики в България през последните 2 години. На въпроса 
„През последните 12 месеца вие или член на вашето семейство давали ли сте 
подкуп под каквато и да е форма?” с „Да” отговорят �%, а с „Не” – �2%. Като се взе-
ме предвид, че неотговорилите обикновено избягват неудобството да признаят, 
че са се сблъскали с определена разновидност на корупционна практика, може 
да се заключи, че през 2006 г. в сравнение с предходни години е налице тенден-
ция на намаляване на броя на включените в корупционни актове граждани. 
 На фона на общото намаление на броя на корупционните практики си-
туацията в сферата на здравеопазването като цяло на пръв поглед също не из-
глежда обезпокоителна. Изследването на Институт „Отворено общество” сочи, 
че делът на хората, които споделят, че през 2006 г. са плащали по неформален 
начин на медицинско лице, достига едва 2% (Диаграма �). 

 Диаграма 8

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Данните от барометър 2006 на Transparency International показват, че 
макар корупцията да оказва едно от най-сериозните си въздействия върху сфе-
рата на здравеопазването (според 72% от гражданите, за сравнение: съдебната 
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система - според 75% от гражданите; политическите партии - 7�%; и парламента 
- 72%), делът на гражданите, които считат, че това е така, намалява с 11 пункта в 
сравнение с 2005 г. 
 Резултати от редица проучвания на разпространението на корупционни 
практики сред професионалните групи отреждат място в средата на класацията 
за медиците17. В това отношение данните от изследването на Институт „Отворе-
но общество” не правят изключение. На значително по-благоприятно място се 
позиционират други здравни професионалисти – медицинските сестри. Тяхното 
място е в дъното на класацията, съвсем близко до учителите и журналистите, 
считани за едни от най-неподатливите на корупция професионални съсловия 
(Диаграма 9).
 Диаграма 9

�7 Без в редица от тях да е преодоляна слабостта да не се иска от респондента да отчита вътрешното разнооб-
разие в съсловието, за което е налице силно неравномерно разпределение на предполагаемо генериране на коруп-
ционен натиск. Впрочем данните за медицинските сестри в проучването на Институт “Отворено общество” 
доказват значимостта на това различие. Може да се предположи, че обичайно при мисленето на корупцията 
посекторно, когато не се отчитат в достатъчна степен вътрешните специфики в подсекторите, се стига до 
парадокса заради отделни съсловни групи цели сектори да бъдат “класифицирани” като корумпирани. Както со-
чат данните от множество проучвания, в сферата на здравеопазването най-сериозен корупционен натиск е на-
лице при лекарите специалисти в болничната помощ (особено пригинеколозите). Изглежда обаче при оценката 
на степента на уязвеност на секторите от корупция респондентите са склонни да правят заключение на база 
на най-корумпираната професионална група в сектора. Така се стига до представи и обобщения, които са с раз-
мит фокус в оценката (често дори насърчавани за целите на “икономията” на изследването), и съответно не се 
подпомага и стимулира фокусираната интервенция в най-засегнатите от корупция и нуждаещи се от подкрепа 
зони в съответния сектор.
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 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Би следвало обаче да се има предвид, че честотата на изложеност на ко-
рупционен риск в системата на здравеопазването е много по-голяма, доколкото 
почти 2/� от гражданите посещават здравни институции, а значително по-малък 
дял граждани имат непосредствени впечатления относно, да речем, съдебната 
система. С други думи, въпреки високата степен на изложеност на риск от коруп-
ционен натиск случаите на реализирани, осъзнати и докладвани от респонден-
тите корупционни транзакции са ограничени. 
 В същото време корупцията далеч не е класирана от интервюираните 
сред най-важните проблеми на здравеопазването. Общественото мнение е раз-
делено на две в оценката си дали изобщо корупцията трябва да попада сред 
най-важните проблеми – тя със сигурност излиза извън списъка на 5-те най-важ-
ни проблема, изпреварена значително от цените на лекарствата и проблемите, 
свързани с неосъществените структурни реформи в сферата на здравеопазване-
то (Диаграма 10).

 Диаграма 10

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 
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 Данните в изследването на Институт „Отворено общество” за „годишния 
оборот” на неформалните плащания също не дават основания да се счита, че 
„малката корупция”  в здравеопазването нанася сериозни финансови щети.  
Годишната сума на неформалните плащания, докладвана от интервюираните, 
възлиза  общо на около 75,5 млн. лв., или приблизително �,6% от публичните 
разходи за здравеопазване през 2006 г. Дори да приемем1�, че феноменът на со-
циалната желателност е довел до укриване на известна част от платената „дан” 
на корупцията в здравеопазването, без съмнение е налице съществено размина-
ване между, от една страна, обявеното и измерено в пари практическо участие в 
корупционни актове, и от друга – публичните нагласи за мащаба на разпростра-
нението на феномена корупция в сферата на здравеопазването.  
 Прилагането на по-прецизни инструменти за изследване на корупцион-
ните нагласи и практики при специализираните секторни изследвания позво-
лява по-детайлно вглеждане в разновидностите на корупцията и отношението 
към нея при различните професионални субгрупи в медицината (включително 
чрез т. нар. група контролни въпроси). Впрочем именно прилагането на този 
позволяващ диверсифицирани оценки подход – често игнориран при общите 
изследвания на феномена корупция в обществото – дава възможност за ясна 
локализация на психологическите и поведенческите основания за  формиране-
то на едновременно хипертрофиран и ценностно изкривен публичен образ на 
корупцията в здравеопазването. 
 Анализът на данните за ценностните нагласи за принципна допустимост 
на корупционните практики сочи, че за около �% от анкетираните е напълно 
приемливо или по-скоро приемливо да платят на лекаря „под масата”, за да по-
лучат медицинска услуга за себе си или за свой близък. Сред анкетираните са 
налице и още почти 10%, които, без да определят корупционните действия в 
сферата на здравеопазването като приемливи, не ги считат и за неприемливи 
(Диаграма 11). 

�8 При това, не без основание, въпреки “защитите” в математическия аналитичен модел, в рамките на който  бе 
извършено ажустиране на обявените от анкетираните данни въз основа на серия контролни въпроси.
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 Диаграма 11

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Показателно е обаче, че преобладаващата част от хората не приемат та-
зи практика. Дори онези, които дават пари на ръка, в голяма степен не я одобря-
ват, но се чувстват безпомощни и принудени да го направят (Диаграма 12). 

 Диаграма 12
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 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Като ключова причина за плащания „под масата” пациентите определят 
ниското заплащане на труда на медицинските професионалисти – лекари, сес-
три и санитари. Показателен е и фактът, че почти 2/� от анкетираните смятат, 
че сред факторите, които могат да доведат до ограничаване на натиска за не-
формални плащания от страна на медиците, е именно повишаването на техните 
заплати (Диаграма 1�).

 Диаграма 13

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Представителите на Министерството на здравеопазването и на самите 
специалисти също потвърждават този факт:

„Малки са заплатите, защото, аз обясних, заплатата на лекаря се съдържа в 
клиничната пътека. Единственият ресурс, който е останал в клиничната пъте
ка, е да е свита заплатата на лекаря. И тя е свита.” 

Министерство на здравеопазването (интервю)
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„Имаме в момента 299 клинични пътеки, по които плаща ЗК. Те би трябвало 
да обхващат цялата нозология. Което не е съвсем така, но горедолу сме об
хванали цялата нозология. Всяка от тези 299 клинични пътеки е остойносте
на средно не повече от 65%.” 

Министерство на здравеопазването (интервю)

 Въобще сред заетите в болничната помощ се е формирало чувство за 
несправедливост, унизеност и онеправданост в сравнение с други съсловия: 

„Държавата не е помислила за нещо, което е жизненоважно за този, който 
извършва тази помощ. Болнична, доболнична, здравеопазване. Аз, ако полу
чавам достатъчно пари, защо ми е някой си да ми дава и да го прави все едно 
аз съм унизена! Нека да вземем за пример държавите, в които здравеопазва
нето е на едно достойно положение. Там това нещо е решено. И в един мо
мент пациентът „Аз давам рушвет!” Не даваш рушвет! Аз си вземам моето. Но 
тъй като държавата не ми го осигурява, от кого да го взема? От подолното 
звено. От пациента.” 

 Специалисти от рискови специалности (фокус-група) 

 Анализът на разговорите във фокус-групи19 сочи, че, когато тези плаща-
ния биват определяни като корупционни, нерядко съпровождащата фраза на 
пациентите е съвършено нехарактерна за типичното общественото отношение 
към корупционните практики: „Разбираме лекарите, те имат правото да искат”. 
Над 50% от анкетираните в количественото изследване на ИОО са съгласни или 
по-скоро съгласни, че когато пациентът е доволен от работата на лекаря, трябва 
да му се отблагодари с някакъв подарък или с пари (Диаграма 1�).

 Диаграма 14

�9 Институт “Отворено общество”, “Неформални плащания в здравеопазването, фокус-групи и задълбочени ин-
тервюта”, изпълнител “ФАКТ маркетинг и социални проучвания”, 2007 г.
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 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Впрочем вероятно именно разбирането на над половината от анкетира-
ните за „отблагодаряването” като нещо различно от неформалните плащания 
понижава значително усещането на пациентите, че са участвали в „нещо неред-
но”. От друга страна, споделяното убеждение и от самите специалисти, че коруп-
цията е безнаказана и има широко разпространение в страната, още повече спо-
собства за  нейното психологическо легитимиране:

„Сега вие искате да ви кажем кой колко пари взема и кога ги взема! Никой не 
взема пари официално! И полицаите не вземат, като ни спрат! И ние не взе
маме пари! И в министерствата не вземат! И Вальо Топлото не е дал, и Румен 
Овчаров не ги е взел! Няма! Никой не взема! Аз ви казах, че това е система. 
За мен. Нерегламентираните плащания са част от системата. Която така или 
иначе става донякъде с одобрението на държавата.”

Специалисти от рискови специалности (фокус-група)

 Нещо повече, в определени ситуации това явление започва да носи и 
социален престиж:
 

„Има един парадокс. Колкото поскъпо вземаш, толкова повече те уважа
ват!Какво беше казал професор С.! „Под 1000 да не вземате!” Това са негови 
приказки. Да не се подбива пазарът.” 

Специалисти от рискови специалности (фокус-група)

„При утвърдените имена отиват повече (от нерегламентирано платените су
ми). Който е в системата, може да вземе, стига да желае да започне да го пра
ви. Изкушението е много силно между другото.” 

Специалисти от рискови специалности (фокус-група)

 Ако, както посочихме в началото, едва 2% от респондентите дават поло-
жителен отговор на общия въпрос дали през 2006 г. са плащали „под масата” на 
медицинско лице, то при въпрос за броя на плащанията, за които не е получен 
документ, делът им нараства драстично (Диаграма 15).
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 Диаграма 15

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Внимателното вглеждане в начина, по който пациентите класифицират 
определена практика като корупционна или не, разкрива липсата на ясни кри-
терии, еднакви стандарти и ценностни ориентири за това що е корупция. От 
една страна, това означава принципна неспособност (или нежелание, отказ) да 
се разпознава ясно корупцията (какъвто е случаят с неформалните плащания 
при общопрактикуващите лекари) или - от друга – проява на склонност да се 
оправдават като морално допустими практики, които принципно отговарят на 
основната дефиниция за корупция (както това се наблюдава при неформалните 
плащания при ползване услуги на лекари специалисти или в болници). 
 Впрочем това се признава и на най-високо ниво, и то от страна на специ-
алистите, призвани да определят правилата, по които функционира системата:
 

„Системата на даренията също е нещо, което е измислено от мениджърите 
на големите лечебни заведения в страната. Защото в малките няма такава 
система.
Още повече че в общинските болници няма и толкова хора, които са готови 
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да правят такива дарения. Това се прави в големите болници. Липсата на адек
ватно финансиране направи от шефовете на болници живи дяволи. Те гледат 
как да излъжат ЗК, как да напишат повече клинични пътеки, повече пациенти. 
В последно време се оказа, че по 2ма лежали на легло и т. н. За да могат да 
получат съответните средства не за своята заплата, а за да функционира съ
ответната болница.”

Комисия по здравеопазване към НС (интервю)

 Очевидно е, че най-значителна е пропастта между реално плащалите, 
без да получат документ, и имащите усещане, че са дали нерегламентирано па-
ри при общуването с личните лекари. Разбира се, на първо място като причина 
за това може да се изтъкне по-голямата честота на посещения при личния ле-
кар, както и очевидно честата практика пациентите да не получават документ 
за платена потребителска такса при общопрактикуващ лекар.     
 Прави впечатление обратнопропорционалната зависимост между броя 
на контактите и броя на плащанията, от една страна, и размера на изплатените 
суми – от друга. Честото общуване с личните лекари е свързано със значително 
по-малки суми на плащанията, случващи се без надлежно документиране. В то-
зи вид практика, неразпознавана от пациентите като неформално плащане, оба-
че са съсредоточени малко над 5�% от общия дял на неформалните плащания 
лично за лицето и 65% от дела на недокументираните плащания за друг член на 
домакинството, или общо около �6 млн. лева. Налице е изключително важен еле-
мент от проявата на феномена корупция – налице ли е осъзнатост на деянието 
– участие в корупционен акт или не. Всъщност ЛИЧНИЯТ лекар, изглежда, не се 
възприема от пациента като част от ПУБЛИЧНАТА система на здравеопазването, 
а по-скоро като ЧАСТНО лице, което получава ЛИЧЕН доход, без отношение към 
общото публично благо. Нерегистрирането му в системата на публичните финан-
сови отношения не се възприема от пациента като вреда на публичния интерес 
(и следователно като злоупотреба с доверен публичен ресурс). Най-вероятна-
та причина за това са липсата на пряк финансов интерес и липсата на култура 
и практика на гражданска отговорност за общото благо, за чиято сметка всъщ-
ност се оказват неформалните плащания.
 Със сигурност може да се предполага, че разбирането на гражданите за 
легитимността на отблагодаряването и неосъзнаването на увреждането на пуб-
личния интерес от неформалните плащания вероятно води и до занижаване на 
интерпретираните и докладвани от респондентите случаи и суми на де факто 
реализирани неформални плащания20. 
20  Така например на въпрос доколко гражданите информират оторизираните контролни органи за случаи на ко-
рупция почти 70% от анкетираните смятат, че това се случва за малка част от случаите или само инциден-
тно.  Макар в проведеното анкетно проучване да са положени всички усилия за гарантиране на анонимността и 
откровеността на респондентите, може да се приеме, че не всички реални практики са били докладвани по време 
на интервютата, което в крайна сметка би могло да означава, че обемът на неформалните плащания може да 
бъде и по-голям от установения в изследването, без това обаче да влияе значимо върху анализираните в настоя-
щия доклад тенденции.
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 Резултатите от анализа на количествените данни сочат, че за средноста-
тистическия пациент корупцията в здравната система възниква отвъд прага на 
кабинета на общопрактикуващия лекар. С други думи, при неформалните пла-
щания за лекари специалисти и в болниците. Тук е налице почти пълно съвпаде-
ние между дела на изразилите предразположение за участие в неформални пла-
щания в здравеопазването и дела на съобщилите за реализирани корупционни 
практики (приблизително 1�% от респондентите).
 За корупционните практики, произведени от срещите на пациентите с 
лекари специалисти и в болниците,  е характерна относително ниска честота на 
корупционни транзакции (Диаграма 16).

 Диаграма 16

  Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 В същото време обаче в тези случаи са налице: относително по-високи 
средни стойности на сумата по неформалните плащания при лекарите специа-
листи и драстично по-високи средни стойности в болниците (средният размер 
на еднократно неформално плащане лично за лице в болниците достига до �6% 
от минималната работна заплата за 2006 г.) - Диаграма 17:
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 Диаграма 17

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Анализът на корупционните практики при потребление на медицински 
услуги в болници и при лекари специалисти разкрива следните нагласи и пове-
денчески механизми:

1. От една страна, гражданите, които споделят нагласи за висока податли-
вост и принципна допустимост на неформалните плащания, в много от 
случаите изобщо не са в състояние да ги реализират на практика поради 
ограничени финансови възможности. 

2. От друга страна, медицинските специалисти вероятно подхождат изби-
рателно към възможностите на пациентите и проявяват своеобразен 
„алтруизъм” към финансово безпомощните, които обикновено са мно-
го повече в групата на нуждаещите се от медицински услуги, доколкото 
ниският социално-икономически статус е сред факторите за влошено 
здравно състояние. В този процес са налице две равнища на „подбор на 
пациентите” в зависимост от финансовите им възможности. Първото от 
тях е от страна на осигуряващите „частни” здравни услуги. 

„Частните болници си правят един подбор на пациентите, които могат да се 
излекуват бързо и сравнително евтино. А тези, които са тежки и лечението 
им изисква много време, отиват в болниците, където на практика пътеката, 
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отпусната от ЗК, не покрива въобще стойността на лечението. И след това се 
започва една еквилибристика „сега, ние ще напишем толкоз и толкоз пътеки, 
за да можем да покрием разходите по този и този пациент”.

Фокус-група със специалисти от рискови специалности

 По този начин след първото „частно отсяване” към сферата на публично-
то здравеопазване се насочва поток от пациенти с по-ограничени финансови 
възможности и най-вероятно с по-големи потребности от здравни услуги.

�. От трета страна, наличните слабости в структурата и управлението на 
системата на здравеопазването позволяват набавянето на нерегламенти-
рани доходи за медицинските специалисти да се реализира по каналите 
на т. нар. „голямата корупция”21 вместо по и без това ограничения поток 
на малката корупция. И тук е налице сериозно рационално основание: 
от една страна, функционира логиката от типа защо ми е да рискувам про
фесионалната си кариера и доброто си име с дребната корупция (при ко
ято формулата е „висока честота на риска – малки суми от събраните 
неформални плащания – много фрустрирани пациенти, при това много 
често от нискодоходните групи”), когато е възможно пропуснатите от 
нея ползи да бъдат компенсирани чрез източване на здравната каса в 
поголям мащаб – на средно равнище (болници) – „подмяна” на клинични 
пътеки, надписване на брой прегледи и пациенти, източване чрез задлъж
нялост към партньорски фирми и т. н.22 Нещо повече, този тип филосо-
фия и практика дори може да намери своето елегантно морално оправ
дание – осъществява се алтруистично справедливо преразпределение 
– за сметка на държавния бюджет, т.е. на всички данъкоплатци, и по то-
зи начин се спестяват корупционни разходи на най-бедните, които са и 
сред най-нуждаещите се. Така хуманната мисия на лекаря се допълва 
„по естествен начин” от новата му роля на социалнопреразпредели
телен регулатор, допринасящ в обществото да възтържествува справед-
ливост по отношението на достъпа до здравни услуги за уязвимите гру-
пи на пенсионерите и социално слабите например (след като държавата 
се е провалила в постигането на тази цел). 

2� Която от своя страна е в известен смисъл огледален образ на малката корупция: практикува се от относител-
но ограничен кръг лица – най-често заемащи ключови ръководни позиции (висши държавни и административни 
служители) и разполагащи с възможности за дискреционно разпределение на високостойностен ресурс, обект на 
корупционно търсене и предлагане.  

22 В доклада “Корупцията в здравеопазването в България” (Коалиция 2000, 2007 г.) се отбелязва, че силен фактор, 
довел до създаването на благоприятни условия за злоупотреби и корупция от страна на администрацията, е 
съчетанието от липса на реформи и изобилие от несинхронизирани промени в нормативната база през послед-
ните години. 
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„...това съсловие (лекарското) и почестичко пътува, и почестичко чете. И 
след първи януари повече се сравнява. И като че ли вече не е съгласно за 
висококвалифицирания труд, който полага, да получава толкова малко. Зато
ва е малко поегоистично. То е склонно да подкрепи вдигане на вноски, 
доплащания, само и само да влязат повече пари, за да получи достойно 
заплащане. Не мога да ги обвинявам, тъй като трябва доста понашироко да 
мислиш, за да разбереш, че здравеопазването касае всички, така лесно не се 
решават нещата, не можеш да бръкнеш на бедния човек в джоба /.../ Това, 
че някой бизнесмен ще ми даде 1000 или 5000 лв., това е нормално. Така е 
преценил, така е решил... Това е част от играта. В следващия момент виждаш 
един възрастен човек, на когото пенсията явно му е 120 лв., и казваш: „Ще те 
оправим, няма да има корупция при тебе, при тебе няма как, щото нямаш та
зи възможност.”

Интервю, КНСБ

 В крайния си вариант този начин на мислене може да доведе до морал-
но отъждествяване с Хипократовата клетва на нерегламентираните действия в 
условията на несъвършената здравна система. Така например според част от ме-
дицинските специалисти морално оправдано е нерегламентирано получаване 
на средства от онези, които могат да си го позволят:

„Ако докторите наистина започнат да вземат такива парични суми, все по
вече и повече свикват. Това е страшното. И ако поискат и от тези, които 
не могат да си го позволят, това вече е страшното. Ако хора, които имат 
възможност и искат да дарят – да. Но ако им се услади и да искат наред, това 
е вече...”

Фокус-група със санитари

 Най-поразителен е фактът, че този подход за справяне с недостатъците 
на здравната система далеч не е неприемлив за огромна част от пациентите, 
които в известен смисъл съчувстват на медиците и са склонни да проявят раз-
биране за необходимостта от корупционни практики дори ако корупционният 
натиск е упражняван директно върху самите тях. Няма съмнение, че в много по-
голяма степен пациентите биха приели благосклонно или поне пасивно онези 
корупционни практики, които са свързани с източване на бюджетните ресурси 
за здравето – те остават само опосредствано осезаеми за всички, т.е. почти „не-
видими”. По този начин - чрез „отдушника на голямата корупция” – мащабните 
злоупотреби с доверен публичен ресурс в здравеопазването получават своята 
оздравителна легитимация сред немалък кръг заинтересовани лица по форму-
лата „ниска честота на риска – суми, които гарантират оцеляването на болница-
та – няма пряко засегнати пациенти, защото корупционното бреме е разпределе-
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но сред невидимия средностатистически данъкоплатец”. 
 Както е добре известно обаче, този лек е само палиативен и правопро-
порционално зависим от липсата на преструктуриране на системата и наличие-
то на политическа склонност за поддържаща или дори развиваща се бюджетна 
подкрепа на процесите на източване на системата за сметка на публичните ре-
сурси.
 Осигуряването на допълнителен ресурс за болничното заведение не мо-
же да бъде организирано на индивидуално равнище от отделните лекари. За 
целта е необходимо най-малкото мълчаливо съгласие и отказ от контрол от стра-
на на колегията в болничното заведение. По този начин се избягва неудобство-
то от участието в пряка корупционна транзакция между пациент и медицинско 
лице. Освен това практиката в края на съответната календарна година държа-
вата в лицето на Министерството на здравеопазването да изплаща дълговете 
на публичния болничен сектор допълнително засилва виталността на този тип 
полулегално усвояване на средства от болниците. Така например само в края на 
2006 г. Министерството на здравеопазването покри 160 млн. лв. дълг на универ-
ситетските и окръжните болници2� - сума, която превишава над 2 пъти общите 
разходи за т. нар. „малка корупция”, докладвани от интервюираните за 2006 г. 
Процедурата на „източвания” ощетяват трета страна – невидимия трети в лице-
то на данъкоплатеца, а от нея – като заместител на малката корупция – са се въз-
ползвали медикът и пациентът. С други думи, всички са доволни, корупцията 
на дребно е минимална, само че системата е „източена”2�.  Неслучайно прин-
ципната допустимост на корупционни практики е почти два пъти по-висока, ако 
не лекари, а болници инкасират неформалните плащания (Диаграма 1�).

23  Ibid., стр. 35.

24 Разбира се, гражданската интерпретация на резултата е напълно противоположна: всички – като граждани 
и данъкоплатци – са губещи (но загубата, минимизирана чрез разпределянето е сред всички данъкоплатци), а 
системата е нереформирана и без ресурси.
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 Диаграма 18

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Показателен за високата принципна допустимост на корупцията в здра-
веопазването е и фактът, че при отговор на въпроса какво да бъде наказанието 
за корумпиран лекар анкетираните не се фокусират върху сурови наказания, а 
по-скоро изглеждат „разпилени” по дължината на спектъра от най-леки до най-
тежки санкции, като едва под 1�% считат, че корупционните простъпки на лека-
рите трябва да стигат до съда, и едва 1,9% приемат, че корумпираните следва да 
влизат в затвора (Диаграма 19).
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 Диаграма 19 

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г. 

 Това се потвърждава и от експертите на Икономическа полиция, които 
съобщават, че при активните подкупи нивото на саморазправа на пациенти с 
лекари е доста ниско – забелязват се само някои дребни инциденти.
 Прави впечатление и фактът, че при въпросите, свързани с оценка на ко-
рупционните действия и противодействия, рязко нараства делът на неотговаря-
щите, като често достига до 1/5 и в определени случаи надхвърля 50%. Дезинте-
ресираността на такъв значителен дял респонденти може, от една страна, да се 
приеме като потвърждение на факта, че корупцията в здравеопазването далеч 
не е най-чувствителният въпрос – дори в дневния ред на антикорупцията.
 Високият дял на неотговорили и незнаещи какво да отговорят на тези 
въпроси свидетелства за ниска информационна активност от страна на институ-
циите. Това се споделя и от самите лекари, отговорили на въпросите от качестве-
ното изследване:

”Един основен проблем в здравеопазването и не само в здравеопазването, а 
въобще за нашата страна е липсата на информираност в гражданите. Смятам, 
че държавната структура, като правителство, като информационна система, 
никак не си е свършила в тая насока работата. Защото хората идват при нас и 
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ние установяваме една тотална неинформираност, да не кажа дори заблуде
ност. Относно ред, поконкретно да кажем – реда, който създава ЗК.Относно 
ред, относно права и задължения на пациенти, на лекари и на останалите 
структури в държавата, но поконкретно нека да говорим за нас.” 

Общопрактикуващи лекари (фокус-група).

 Именно липсата на проактивна политика за разпространение на досто-
верна информация в публичното пространство за противодействията срещу ко-
рупцията в здравния сектор е допълнителна причина за относително широкото 
разпространение на разбирането за висока корупция в системата на здравео-
пазването при несъизмеримо ниски нива на докладван личен опит от корупци-
онен натиск и участие в корупционни транзакции. Макар да са налице нюанси, 
практически всички ключови институции, които имат отговорности за осигуря-
ването на свободна от корупция среда в сферата на своите отговорности, не са 
успели да информират значителна част от гражданите за действията си за прео-
доляване на условията и практиките на неформални плащания (Диаграма 20): 

 Диаграма 20

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Минимален е делът на респондентите, които смятат, че институциите – и 
държавните институции, и съсловните организации – работят активно и правят 
достатъчно в тази насока. Споделено убеждение сред лекарите е, че държавата  
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провежда лицемерна политика, като съзнателно не предприема нищо срещу 
корупционните отношения между лекари и пациенти, осигурявайки по този на-
чин онези финансови средства, които са нужни за функционирането на болнич-
ната помощ.

„Когато определяли заплатите пред 30 години, на сервитьорите дали ниски 
заплати, защото те си докарват с бакшиши. Сега това е положението в здраве
опазването. На лекарите ниски заплати, пък те ще си докарат с нерегламенти
раното заплащане.” 

Общопрактикуващи лекари (фокус-група)

„Ако говорим, че това е проблем, то е проблем, който стои поскоро пред 
българските граждани, отколкото пред държавата. Защото, честно казано, 
според мен държавата си затваря очите пред нерегламентираните плаща
ния. С ясното съзнание, че без тези нерегламентирани плащания здравеопаз
ването би изпаднало в още поголям колапс. И тогава държавата трябва да 
предприеме конкретни мерки, за да реши проблема. Държавата си мълчи за 
нерегламентираните плащания. Макар че говори, че те са над 1 млрд. Лично 
според мене не е ясно как е установено, че е такава тази сума.” 

Комисия по здравеопазване към НС (интервю)

 Сравнението със сходен въпрос за действията на българското прави-
телство през 2006 г., зададен от „Трансперанси интернешънъл”, показва много 
по-ефективна информационна политика – едва 25% е делът на неинформирани-
те за предприетите антикорупционни мерки от страна на правителството. Най-
вероятно обаче началото на процеса на възстановяването на доверието сред 
гражданите чрез повишаване на тяхната информираност ще може да бъде пос-
тавено едва след като институциите в системата на здравеопазването осъщес-
твят реални мерки за ограничаване на неформалните плащания и корупцията. 
 Ниското ниво на информираност сред пациентите се потвърждава и от 
специалистите. Според тях пациентите не познават здравните си права и са сла-
бо запознати с организацията на здравното обслужване. Това води до хаос и 
чувство за абсурдност – здравната система се възприема като много сложна и 
объркана, правилата за нейното функциониране (клинични пътеки, здравна кар-
та, организация и разпределение на правомощията и отговорностите в здравно-
то обслужване) се владеят само от посветените в системата.

„Аз като пациентка отидох с проблем на щитовидната жлеза. И понеже няма
ше направления за ендокринолог, пратиха ме на гинеколог с една диагноза. 
Та гинекологът, като има бройки, да ми даде направление за ендокринолог. 
Това е много парадоксално и смешно.”

Общопрактикуващи лекари (фокус-група)
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 Степента на удовлетвореност на пациентите от медицинските професио-
налисти е най-висока при общопрактикуващите лекари: ��% спрямо 16% за спе-
циалистите от извънбоничната помощ и 9% за лекарите в болниците (Диаграма  
21). 
 Диаграма 21 

 

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.
 
 От следващата диаграма е ясно, че групата на удовлетворените, след ка-
то са платили, е значително по-многобройна от тази на неудовлетворните след 
плащане, като най-висок дял и тук имат общопрактикуващите лекари - над 9�% 
(Диаграма 22).
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 Диаграма 22

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 По отношение степента на корумпираност сред медицинския персонал, 
измерена по показателя оказване на корупционен натиск, най-нисък дял имат 
общопрактикуващите лекари заедно с медицинските сестри и лабораториите, а 
най-висок процент на корумпираност имат болничните лекари и специалистите 
от извънболничната помощ (Диаграма 2�).
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 Диаграма 23 

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 Тези данни се потвърждават и от качественото изследване:

„Според мене нерегламентираните плащания са в найголям обем там, къде
то се оказва найквалифицирана медицинска помощ. Т.е. големите болници, 
болниците, където работят добри специалисти. Защото,вярвам, че и вие ще 
се съгласите, че никой не би платил на някой да му свърши някаква рабо
та, ако нямаме усещането, че той е изключително добър. Добрите кадри в 
здравеопазването, без да казвам, че другите са лоши, но найдобрите, хаби
литираните лица, хората с много опит и с много знания са съсредоточени в 
университетските болници. Затова там са найчести и наймного нерегламен
тираните плащания. И в найголям обем. И като отделна стойност са найви
соки. Докато на останалите места са в сравнително помалки размери. И не 
оказват влияние.”

Комисия по здравеопазване към НС (интервю)  
 Според други нерагламентираните плащания са най-разпространени 
там, където има инвазивни методи на лечение - предимно хирургията и АГ, но и 
в УНГ и кардиологията. 
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„Там, където страхът е найголям. АГ, хирургия и всички спешни състояния.” 
Общопрактикуващи лекари (фокус-група)

„Найчесто всъщност корупцията е в хирургичните специалности и в АГ. По 
простата причина, че българинът е свикнал да дава даже когато не му искат, 
за да се гарантира. От друга страна, там, понеже се и чака, и както се казва, 
сте му в ръцете, когато ви поискат и ви предстои операция, смеете ли да не 
дадете!” 

КНСБ (интервю)
  
 Тези данни се потвърждават и от направените интервюта в Икономи-
ческа полиция, където не са постъпвали сигнали от хора, които се оплакват от 
корупция в извънболничния сектор. Оплакванията на гражданите са свързани 
най-вече с поискани подкупи в болничния сектор. Според експертите от Иконо-
мическа полиция корупцията в болничната помощ по вид специалисти варира 
в отделните болници. Например в Александровска болница най-много подкупи 
вземат неврохирурзите, в Окръжна болница – уролозите. Напоследък се забе-
лязва тенденция в корупционната схема все повече да се включват и анестезио-
лозите. 
 Според интервюираните основните причини за подкупите в здравеопаз-
ването са следните:

• Корупцията е нормативно заложена, т.е. правилата я стимулират. Това е 
така, защото лекарите имат право по закон да работят в държавна болни-
ца и същевременно да имат и частни кабинети.

• Хората сами предлагат пари на лекарите, без да са им поискани. 

 Заедно с това близо 90% от пациентите не са съгласни да плащат на ръка 
на лекаря,  ако той иска това. От друга страна, ако пациентът е доволен, той одоб-
рява такъв тип заплащане. Този факт може да означава, че за една значителна 
част от респондентите понятието корупция се свързва с този, който иска, но не 
и с този, който дава (Диаграма 2�).
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 Диаграма 24

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.

 От друга страна, е налице масова и трайна нагласа на действащите лека-
ри да приемат пари на ръка като „благодарност” дори тогава, когато са катего-
рично против  „корупционните” пари:

„Не е корупция според мен, когато пациентът  иска да ти даде сто лева, не си 
му ги искал, той е доволен от нещо, което си свършил. Вместо да ти купува 
бонбони, уиски и т. н., той ти дава пари. Но когато се иска предварително и па
циентът се връща три пъти само за да се сети, че трябва да си плати, независи
мо дали ги плащаш, преди или след лечението, защото повечето пациенти са 
морални и като кажат, че си плащат, плащат си, защото му е поискал, защото 
той знае, че ако не си плати накрая, много колеги вземат и след операцията, 
не ги искат предварително. Чиста корупционна схема е преди.” 

Специалисти от нерискови специалности (фокус-група)

 Очевидно преобладават онези, които считат, че именно увеличението на 
заплатите на лекарите ще намали възможностите за корупция пред развитието 
на допълнително здравно осигуряване – което е разбираемо – в първия случай 
парите за заплати на лекарите и сестрите се предполага, че идват от бюджета, до-
като идеята за допълнително здравно осигуряване предполага повече разходи 
от страна на самите потребители.  Тази мярка се подкрепя още повече от онези, 
които имат член на домакинството, работещ в системата на здравеопазването 
(Диаграма 25): 
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 Диаграма 25 

 Източник: „Проучване на неформалните плащания в здравния сектор”, 
Институт „Отворено общество” – София, Агенция „Факт Маркетинг”, 2007 г.
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 преподставКи за създаваНе На КорупЦиоННа 
ситуаЦия На ЦеНтралНо Ниво

 В областта на здравеопазването корупционна ситуация се създава пора-
ди съчетаното действие на различни фактори и групи, имащи отношение към 
предлагането и ползването на медицински услуги Тези фактори и групи могат 
да бъдат разпределени най-общо по следния начин: 

- изпълнители на медицински услуги;
- потребители на медицински услуги;
- съществуващата нормативна уредба;
- договарящите се страни в рамките на НРД – БЛС, НЗОК и МЗ;
- медицинският и фармацевтичният бизнес.

 За да изследваме ролята на горните групи и фактори, е необходимо да 
въведем още едно делене или разновидност на корупцията - т. нар. „малка” и „го-
ляма” корупция. 
 Условно ще приемем, че първите две категории - изпълнителите и потре-
бителите на медицински услуги – създават т. нар. „малка корупция”.  Най-често 
това са практики на договаряне (или изнудване) на индивидуално ниво между 
изпълнител и потребител на медицинска помощ. 
  От изследването на нагласите сред експертите на Икономическа поли-
ция се вижда, че те разделят малката корупция (или подкупите, както те ги на-
ричат25) на два вида: 1) активен подкуп – когато лекарите сами искат пари от 
хората; и 2) пасивен – когато хората сами предлагат да си платят за различни 
здравни услуги. При случаите на активни подкупи гражданите подават сигнали 
в Икономическа полиция най-често след като подкупът вече е даден и след ка-
то е предоставена услугата. Това прави доказването на подкупа доста трудно, 
тъй като често липсват документи, уличаващи този, който иска подкупа. Когато 
в Икономическа полиция постъпи сигнал, че предстои да се даде подкуп, проце-
дурата по разследване на случая и документиране на подкупа също е доста тро-
мава, тъй като се налага използването на специални разузнавателни средства и 
подготовката за документирането отнема около � дни. 
 Друг проблем при доказването на подкупите е нагласата на хората. При 
преглед хората са настроени, че трябва да си платят 20 лева, като вярват, че тези 
пари се полагат на лекарите по право, и без да искат документ срещу парите, ко-
ито дават. Но когато вместо 20 лв. им се поискат 100 лв., тогава хората смятат, че 
това вече е подкуп само защото поисканата сума е по-голяма.
 Тази форма на корупция, колкото и да е разпространена, има относител-
но малък ефект върху финансовата макрорамка поради ограничаващото дей-

25 Експертите от Икономическа полиция предпочитат да говорят за нерегламентираните плащания като за 
„корупционни деяния” и „подкупи”. Икономическа полиция има правомощията да разследва случаи на подкупи в здра-
веопазването при постъпили сигнали от страна на гражданите. 
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ствие на пазарните механизми – търсене и предлагане. Нейното значение е не 
толкова икономическо (макар в никакъв случай да не е за пренебрегване), кол-
кото психологическо, тъй като има дългосрочен ефект върху развитието на вза-
имоотношенията в системата чрез налагане на устойчиви практики и нагласи, 
които се превръщат в норма. 
 По-голям икономически и финансов макроефект има т. нар. голяма ко-
рупция, при която групи от хора колективно вземат участие в договаряне на 
обеми и стойности на медицински услуги, както и реимбурсни списъци на лекар-
ства и консумативи, за които по косвен път е очевидно, че е бил налице корупци-
онен натиск от страна на заинтересованите страни. 
 Косвено това е видно по драстичните несъответствия на цените на ле-
карства, помощни материали и др., договорени на национално ниво, с подобни 
в други страни от ЕС и извън него26.
 Друг белег за тази разновидност на корупция са несъответствията на це-
ните на клиничните пътеки с практиката или по-точно с тяхната реална себестой-
ност, както и огромният дисбаланс в цените на едни или други пътеки и лимити-
рани обеми на услуги, за което ще стане дума по-долу. Проблемът, който този 
вид корупция поражда, е, че многократно се оскъпяват дейностите в системата 
на здравеопазването, което обаче не може да бъде атакувано директно (напр. 
по съдебен ред) поради колективния характер и размиване на отговорността в 
тези случаи. Пример за това е участието на БЛС при договарянето на позитивна-
та лекарствена листа на НЗОК, която подлежи на реимбурсиране. Постигането 
на една висока цена на дадена позиция в този списък може да се отстоява, като 
не се сключва нов договор за нейната промяна под натиска на общественото 
недоволство (пример: неявяване на представители на БЛС на преговори и пр.) и 
автоматично се запазва старата норма от предишната година съгласно ЗЗО.
   Друг проблем е създаването на норми, които имплицитно съдържат в 
себе си възможности за пораждане на малка корупция. Това са различните неба-
зирани на доказателства цени на клиничните пътеки, при които в едни случаи 
на недофинансиране се налага доплащане на индивидуално ниво под различни 
форми, а в други се прибягва до фалшифициране на документи за извършена 
работа, за да се вземат парите от дадена пътека, въпреки че болният не е излеку-
ван. 

26 Както е известно от нарастващия обем литература, посветена на типологизацията на корупционни практи-
ки в различни сфери, е възможно да бъдат поставяни и други акценти върху различни аспекти на понятията малка 
и голяма корупция. В случаите, когато това е направено в настоящия доклад, са дадени допълнителни уточнения 
за акцента, който авторите поставят при употребата на съответното понятие.
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проБлеми, свързаНи с НеефеКтивНото изразХодваНе На 
пуБличНия ресурс и доплащаНето в БолНичНата помощ

 Приехме, че индикатор за корупционна практика в предоставянето на 
здравни услуги е липсата на документ за извършено плащане. Този индикатор 
беше заложен в инструмента, използван за количественото изследване. Практи-
ката обаче показва, че издаването на документ не е гаранция за нерегламенти-
рано получаване на средства от съответния изпълнител на медицинска услуга. 
Този факт усложнява твърде много цялото изследване и го насочва към по-за-
дълбочен анализ на цялата схема на здравноосигурителните плащания. Пример 
за това са плащанията в болничната система, където по принцип медицинските 
услуги трябва да са в рамките на цената на съответната клинична пътека. Една 
немалка част обаче от необходимите изследвания се правят срещу заплащане, 
което има съответното осчетоводяване в болничното заведение. Така се стига 
до популярното убеждение, че средствата за финансиране на клиничните пъте-
ки са недостатъчни и не покриват себестойността на една пътека, което налага 
допълнителни плащания от потребителя. 
 Тези допълнителни плащания имат двойствена природа – от една стра-
на, те са нерегламентирани на официално централно ниво на договаряне с 
НЗОК, т.е. никъде в нормативната база няма текст, който да регламентира доп-
лащането в болничното заведение, което прави тези плащания незаконни. От 
друга страна, средствата, постъпили по този начин, са формално осчетоводени 
и влизат в касата на съответната болница, като за това потребителите получават 
и съответен касов бон. Ако хипотетично се приеме, че болницата е в нарушение 
на закона, то няма изричен текст, по който да бъдат наложени санкции за такъв 
род поведение. Санкциите, които се налагат, са по текстове от НРД или по прави-
лата за общото счетоводство и ДФК. Но болницата като юридическо лице, което 
има право на формиране на собствен приход с цел покриване на разходите при 
недостатъчно средства, постъпващи от клиничната пътека, е поставена пред из-
бор на три възможности: или да откаже лечение на болния, или да направи пре-
разход, или да поиска пари от пациента. 
 В първия случай санкцията би могла да дойде по общия ред на съдеб-
но дирене на отговорност на медицинския екип от страна на близките или са-
мия болен. Във втория случай болницата прави преразход, което пък води до 
санкция от страна на съответния принципал на болницата – Министерството на 
здравеопазването или общината (за частните болници това очевидно е неприло-
жимо). В третия случай болният е натоварен да плати допълнително различни 
разходи – лекарства и консумативи, лабораторни и други изследвания, помощ-
ни средства, постелъчен инвентар и др. Всички тези плащания са „формални”, 
т.е. за тях се издава документ. За онези, за които няма документ, нещата са ясни 
от гледна точка на дефиницията за корупция – това са всички онези плащания на 
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ръка – от високоспециализираните професионалисти до помощния персонал. 
Но проблемът, който трябва да се изследва, не се изчерпва само с класическите 
корупционни практики, за които няма документна следа. Тук трябва да се вклю-
чат и всички дублиращи или допълнителни плащания – например лабораторни 
изследвания, свръхдиагностициране, полипрагмазия и пр. Това обаче е задача, 
изискваща огромен изследователски ресурс. 
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методи за остоЙНостяваНе На КлиНичНите пътеКи и 
сравНителеН аНализ На НяКои КлиНичНи пътеКи 

през 2006 и 2007 Г.

 Внимателният преглед на неформалните плащания на ниво потребители 
и изпълнители на медицински услуги показва, че размерът на средствата  там 
не би могъл да има такова влияние върху общата финансова макрорамка в сис-
темата и не може да обясни широко разпространените нагласи в обществото, 
че здравеопазването се нуждае от допълнително финансиране. Този факт неми-
нуемо ни насочва към проблемите на „голямата корупция”. За съжаление, как-
то беше споменато в началото, екипът, провел това изследване, не разполага с 
необходимия инструментариум и възможности за доказателства в тази посока 
и затова се ограничава с предоставянето на косвени данни за наличието на таки-
ва практики, произтичащи от направения по-долу анализ.  
 Една от формите за неефективно изразходване на публичния ресурс 
чрез неравномерно  разпределение на средствата по клинични пътеки, което 
не почива на идентифицирани потребности, а се подчинява на друга, „скрита”, 
логика, са стойностите и обемите на клиничните пътеки в националното рамко-
во договаряне между НЗОК и БЛС. 
 В практиката на НЗОК остойностяването по клинични пътеки  е метод, 
който се основава на две мерни единици – диагноза и дейност. Самият факт на 
такъв тип остойностяване води до нарушаване на баланса между различните 
случаи, по които се отчита съответният изпълнител на медицински услуги. Така 
например, когато се отчитат дейности, свързани с оперативно лечение, и когато 
се отчитат други такива, свързани с определена диагноза, не става ясно в пър-
вия случай какво се остойностява – самата дейност или диагнозата. Освен това 
този начин на остойностяване в никакъв случай не може да даде ясна представа 
за заболеваемостта, тъй като дава огромна възможност за надписване и за злоу-
потреби.
 За пример бяха взети 9 клинични пътеки от НРД 2007 и бе направено 
сравнение с НРД 2006. Това са: 

- Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване (№�7 
от НРД 2007) 

- Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване(№�� от 
НРД 2007)

- Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 
(№�9 от НРД 2007)

- Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение (№19� от НРД 
2007)

- Тежка черепно мозъчна травма – консервативно лечение (№199 от НРД 
2007)
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- Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и 
изискваща продължително лечение (№209 от НРД 2007 – нова)

- Диабетна полиневропатия (№� от НРД 2007)
- Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с нача-

ло в детска възраст (от 0 до 1� г.), засягащи ЦНС (№12 от НРД 2007)
- Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексу-

си, полиневропатия от медикаменти порфиринова полиневропатия и по-
линевропатия на Гилен Баре без имуноглобулин и апаратна вентилация 
(№7 от НРД 2007)

 Три от пътеките от НРД 2007 нямат аналог в НРД 2006 , т.е. това са нови 
предложения, които също така ще бъдат анализирани. 
 В таблицата по-долу е направено сравнение на пътеките по отношение 
на два параметъра – цена и обем (брой допустими пътеки през годината, които 
се заплащат от НЗОК). 

НРД 2006 НРД 2007

№ Пътека Цена Брой Пътека Цена Брой

1 Нестабилна	форма	на	анги
на	пекторис

430 27000 Нестабилна	форма	на	ангина	пекто
рис	без	инвазивно	изследване	(№47	
от	НРД	2007)

300 30	896

2 Няма	аналог Нестабилна	форма	на	ангина	пекто
рис	с	инвазивно	изследване	(№48	от	
НРД	2007)

1060 1536

3 Няма	аналог Нестабилна	форма	на	ангина	пекто
рис	с	интервенционално	лечение	
(№49	от	НРД	2007)

4550 1536

4 Тежка	черепномозъчна	
травма	–	оперативно	ле
чение

1500 900 Тежка	черепномозъчна	травма	
–	оперативно	лечение	(№198	НРД	
2007)

1575 487

5 Тежка	черепно	мозъчна	
травма	–	консервативно	
лечение

600 1658 Тежка	черепномозъчна	травма	
–	консервативно	лечение	(№199	НРД	
2007)

630 283

6 Няма	аналог Полиорганна	недостатъчност,	раз
вила	се	след	сърдечна	операция	и	
изискваща	продължително	лечение	
(№209	НРД	2007	–	нова)

14	500 110

7 Диабетна	полиневропатия 300 5000 Диабетна	полиневропатия	(№8	от	
НРД	2007)

303 25	596
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8 Наследствени	и	дегене
ративни	заболявания	на	
нервната	система	с	начало	
в	детска	възраст	(от	0	до	18	
г.),	засягащи	ЦНС

500 360 Наследствени	и	дегенеративни	за
болявания	на	нервната	система	с	на
чало	в	детска	възраст	(от	0	до	18	г.),	
засягащи	ЦНС	(№12	от	НРД	2007)

525 1267

9 Болести	на	черепномозъч
ните	нерви,	на	нервните	
коренчета	и	плексуси,	
полиневропатия	от	меди
каменти	порфиринова	
полиневропатия	и	полинев
ропатия	на	Гилен	Баре	без	
имуноглобулин	и	апаратна	
вентилация

440 933 Болести	на	черепномозъчните	нер
ви,	на	нервните	коренчета	и	плексу
си,	полиневропатия	от	медикаменти	
порфиринова	полиневропатия	и	
полиневропатия	на	Гилен	Баре	без	
имуноглобулин	и	апаратна	вентила
ция	(№7	от	НРД	2007)

462 14	719

 Ще приемем, че основанията за това определяне са в натрупаните данни 
от медицинската статистика за необходимостта от съответната пътека, т.е. опре-
делението на обема се базира на анализ на потребностите. Тази хипотеза обаче 
се оказва невярна, когато проследим някои драстични разлики в заплащането и 
обема на пътеката през съответните години – 2006 г. и 2007 г. Така например пъ-
теката „Диабетна полиневропатия” през 2006 г. е била заплащана, както и през 
2007 (с минимална разлика от � лв.), но за сметка на това броят допустими пътеки 
е нараснал повече от пет пъти – от 5000 на 25 596. Няма обяснение на тази драс-
тична разлика, която не може да се дължи на рязко нарастване на диагнозите 
диабетна полиневропатия за една година. Същото несъответствие се наблюдава 
и при пътеката „Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и 
плексуси, полиневропатия от медикаменти порфиринова полиневропатия и по-
линевропатия на Гилен Баре без имуноглобулин и апаратна вентилация”. През 
2006 г. стойността на пътеката възлиза на ��0 лв., а през 2007 г. – на �62 лв. (което 
изглежда нормално увеличение на цената), но за сметка на това броят пътеки 
нараства от 9�� на 1� 719. Подобно е положението и с пътеката „Наследствени и 
дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 
до 1� г.), засягащи ЦНС”, при която пак при относително запазена цена за двете 
години (съответно 500 лв. и 525 лв.) броят нараства от �60 на 1267 пътеки.  
 Като се има предвид, че заболеваемостта от цитираните заболявания 
има относително устойчива динамика в рамките на две години, то обяснението 
на тези драстични различия може да бъде в две посоки – или че през 2006 г. оп-
ределянето на лимит е било напълно лишено от статистически основания, или 
че през 2007 г. в резултат на надмощие на едно или друго специализирано лоби 
по време на преговорите е получена тази разлика, а най-вероятно е и едното, и 
другото.
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 Следващите два примера са в обратна посока – на намаляване на обе-
ма заплащан от НЗОК. Така например пътеката „Тежка черепно-мозъчна травма 
– консервативно лечение” през 2006 г. е заплащана за 165� броя от НЗОК, докато 
през 2007 г. това число е намалено на 2��. Подобно е положението с пътеката 
„Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение”, при която намалението 
е относително по-малко - от 900 на ��7 броя. Едва ли броят на черепно-мозъч-
ните травми за една година е намалял, като се имат предвид данните за общото 
увеличение на травматизма в страната и картината по пътищата. По-скоро това 
отново е пример за дисбаланс и несъответствие на паричните ресурси, идващи 
от НЗОК с реалната нужда в клиничната практика. Освен това при тази пътека 
е налице и пример за недофинансиране предвид изискването на алгоритъма в 
пътеката за минимум двадесет дни престой, при което болницата категорично 
изпада в преразход, след като цената на пътеката при консервативно лечение е 
6�0 лв.
 Следващият пример от таблицата показва друга форма на дисбаланс 
– между остойностяване на няколко клинични пътеки в дадена специалност 
сравнено с друга, не по-малко важна област в медицината. Така пътеката „Неста-
билна форма на ангина пекторис” през 2006 г. е една, като през 2007 г. се прави 
уточнението „без инвазивно изследване” с почти същите параметри за цена и 
брой на пътеките. През 2007 г. обаче са добавени още две пътеки, които включ-
ват инвазивни мероприятия: „Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазив-
но изследване (№�� от НРД 2007)” и „Нестабилна форма на ангина пекторис с ин-
тервенционално лечение (№�9 от НРД 2007)” . Разликата между двете пътеки по 
отношение терапевтичните процедури е твърде малка и това дава основание 
те да бъдат поне обединени в една. Така или иначе обаче не става ясно поради 
какви съображения са предложени две различни пътеки за сравнително близ-
ки медицински услуги. Неслучайно може би броят за двете пътеки е абсолютно 
еднакъв – 15�6, което също така говори за вероятна липса на връзка с реалното 
потребление на тези услуги в практиката.
 Следващият пример е с една нова пътека в НРД 2007 г. Това е „Полиорган-
на недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължи-
телно лечение (№209 от НРД 2007 )”. Известно е, че полиорганна недостатъчност 
може да се развие като синдром при редица други заболявания и оперативни 
интервенции – след сепсис, политравма и пр. Не става ясно защо именно и само 
при сърдечни операции е включено това усложнение като нова пътека в НРД 
2007, при това с цена 1� 500 лв. за една пътека.  
 Наистина, съществува разработена съвместна методика на НЗОК и БЛС 
за определяне на цените на клиничните пътеки, която включва пет основни стъп-
ки за изчисляване на пълната стойност на един стационарен случай, а именно:

1. Отнасяне на фактическите разходи на болницата към отделните звена/
отделения.
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2. Преразпределение на разходите на немедицинските звена (които не об-
служват пряко пациента) към медицинските звена, обслужващи пряко 
пациента.

�. Остойностяване на продуктите/дейностите на всяко едно от медицин-
ските звена.

�. Калкулация на разходите на ниво пациент.
5. Определяне на разход за случай по клинични пътеки. 

 Сама по себе си методиката е добра, но тук отново е налице липсата на 
обективен анализ на заболеваемостта и оттам определяне на реалните потреб-
ности от медицински услуги. Методиката отчита различната натовареност на ме-
дицински и немедицински звена вътре в болницата, но не дава представа за нуж-
дата от предоставяните услуги на тази болница в района на обслужване, т.е. не 
стъпва на данните за заболеваемостта и болестността в района. Методиката на 
практика валидизира подадените от болницата данни, без да има възможност те 
да бъдат съпоставени с общата заболеваемост на регионално и на национално 
ниво и без да има методика за проверка и контрол за начина на изчисление Така 
в самата процедура на остойностяване на пътеките е заложено изкривяване, ко-
ето обслужва конюнктурни интереси и не отговаря на обществения интерес.  

 



��

медиите и НереГламеНтираНите плащаНия: 
ролята На иНформаЦията и КомуНиКаЦиите

 Наличието на нерегламентирани плащания в здравеопазването често се 
свързва с липсата на информация от страна на самите пациенти за това какви са 
правата им, както и за основните регламенти в предоставянето на медицински 
услуги. 
 От друга страна, макар и по-рядко, но все пак част от лекарите и меди-
цинския персонал също декларират, че невинаги успяват да бъдат в крак с най-
новите разпоредби на НЗОК и МЗ, и за да предотвратят възможните санкции 
и глоби, се презастраховат, като вземат пари от пациентите за потребителска 
такса, преглед или манипулация. 
 Интересен е фактът, че някои лекари търсят причините за обществени-
те мнения за наличие на корупция сред тях в кампаниите на институциите, че 
задължителната здравна осигуровка осигурява безплатно лечение. Според тях 
това е «съзнателна дезинформация на пациентите от страна на институции
те по въпроса за безплатните и за платените медицински услуги”. 
 Проучването на екипа на Институт „Отворено общество” и Агенция 
„Факт Маркетинг” показва, че  малко повече от 66% от анкетираните имат общи 
познания за своите права, 19,7% ги познават слабо, а 1�,2% не знаят нито едно 
от своите права като здравноосигурени. Сравнителният анализ на сумите, които 
тези три групи декларират, че са заплащали нерегламентирано на своя общоп-
рактикуващ лекар, показва, че по-зле информираните са заплащали повече па-
ри (средно 10 лв. на човек), докато по-добре информираните са заплащали едва 
около � лв. средно на човек. 
 Липсата на добра информация влияе и върху оценката за това кое пла-
щане е нерегламентирано и кое не е. Така например респондентите оценяват 
като нерегламентирано всяко плащане, което се извършва без документ, дори и 
тогава, когато това е потребителска такса. Друг е въпросът, че в лечебните заве-
дения масово се вземат пари без документ, дори и тогава, когато заплащането е 
регламентирано в официален ценоразпис. 
 В една от фокус-групите общопрактикуващи лекари споделят: 

„ Един основен проблем в здравеопазването е липсата на информираност в 
гражданите. Смятам, че държавната структура  като правителство, като ин
формационна система  никак не си е свършила в тая насока работата. Защо
то хората идват при нас и ние установяваме една тотална неинформираност, 
да не кажа, дори заблуденост. Относно ред, поконкретно да кажем – реда, 
който създава ЗК. Относно ред, относно права и задължения на пациенти, 
на лекари и на останалите структури в държавата, но поконкретно нека да 
говорим за нас. Накратко според мене тотална неинформираност на хората. 
Идват и не знаят или са объркани или дори, бих казал, заблудени за много 
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от нещата, които трябва да знаят, идвайки на лекар. Има си начин, има си 
системи, държавата си има тв или поне може да използва медийно време, 
вестници, радио, тв и т. н. Не се информират хората за това, което трябва да 
знаят. Заблуждават се с някакви такива псевдополитически насоки от типа: 
„Вървете, там всичко има, те трябва да ви дадат, вие имате право за всичко, 
те са ви длъжни.”
„Трябва да се премине от принципа на колективната безотговорност към 
принципа на личната отговорност. Както за лекаря, така и за пациента. Паци
ентът трябва да знае, че има както права, така и задължения. Казал съм му, 
че трябва да дойде в петък за имунизация, да не идва в сряда, и то след 2 
седмици. И тичайки, защото го чакат вънка на кафе. Отговорност от пациента 
не съм видял досега да се иска! Търсейки отговорност предимно от лекаря, 
да не говорим по медиите, станал някой трагичен случай, обаче отговорност 
от пациента не се търси. Пациента по презумпция е прав. Лекарят по презум
пция е виновен.”

 На няколко пъти медицинските професионалисти обясняват оценката за 
масовия характер на нерегламентираните плащания с това, че пациентите ня-
мат точна информация за платените по регламент медицински услуги и консума-
тиви и приемат като форма на изнудване или като нерегламентирано плащане 
сумите, с които трябва да заплатят съответната услуга или консуматив.
 Това, което изследването констатира, е, че този тип информация не е дос-
татъчно публична и пациентите по правило нямат някакви предварителни зна-
ния до момента, в който трябва да платят съответната услуга. Информирането 
става при контакта с болницата. Или в по-лошия случай - с лекаря, защото тук се 
създават предпоставки за злоупотреба с незнанието на болния. Още по-тежка 
и по-натоварена с рискове за възникване на нерегламентирани финансови от-
ношения става ситуацията, когато ръководството на болницата не е наложило 
съответните забрани и лекуващият лекар влиза в ролята на доставчик на консу-
мативите, които не се заплащат от НЗОК и трябва да бъдат платени от пациента.
 Липсата на добра информация в здравната система като цяло също бла-
гоприятства средата за нерегламентирани плащания, както и общите нагласи 
за тяхното съществуване. Според някои респонденти, за да осигурят средства 
за съществуването си и възможност лечение на по-тежките случаи, болниците 
невинаги дават информация за приетите болни и за проведеното лечение. Поч-
ти всички интервюирани медицински професионалисти говорят за изкуствена-
та статистика, която се предоставя на НЗОК от страна на лечебните заведения, 
особено по отношение на клиничните пътеки. Директори на болници например 
смятат, че националната здравна статистика е толкова изкривена, че трудно мо-
гат да се изведат приоритети. Трудности в намирането на полезна и актуална ин-
формация на интернет страниците на институциите (особено на тази на Минис-



��

терството на здравеопазването), липсата на публично достъпна информация 
за качеството на медицинските услуги в различните лечебни заведения, невъз-
можността редовите граждани да имат възможност да видят акредитационните 
оценки на болниците, това, че последните, макар и търговски дружества, не пуб-
ликуват своите финансови отчети, липсата на публичен годишен отчет на НЗОК 
пред здравноосигурените, липсата на информационни материали и брошури в 
лечебните заведения за предлаганите услуги са част от посочените пропуски, 
които карат хората да смятат, че в системата има хаос и че липсата на подобна 
информация е с цел „да има мъгла и в мъглата  корупция”. В едно интервю паци-
ент споделя: 

„Имам впечатления, че информацията е крайно оскъдна, да не кажа премъл
чавана. Аз дори допускам, че това се премълчава умишлено. Това е подвеж
дане, когато пишат, че услугите са безплатни, а после конкретно се казва, че 
е платена ставата, платена е лещата и т. н. Тези плащания са информационно 
затъмнени.”

 От липса на информация се оплакват и представители на самата здрав-
на система. Според представители на РЦЗ и на РЗОК липсва единна информа-
ционна система в здравеопазването, която да обединява информацията както 
от различните типове лечебни заведения, така и от институциите, които управ-
ляват здравеопазването. Според тях „информацията, която се събира, е доста 
хаотична, доста разнообразна, невинаги достоверна, т.е. няма добри критерии 
за достоверна информация. Има възможности да се лавира. Пак се връщаме към 
проблемите на ЗК и различните подходи за финансиране, ако искате, и по клинич
ни пътеки. Съсловието успява да изкриви информацията, естествено, в полза 
на себе си. До голяма степен е и принудено да го прави.”
 Проучването показва, че използваните до момента начините за борба 
с корупция не дават съществен резултат: „досега, въпреки всичко направено от 
РЦЗ, с кутии, с имейли, със страници в интернет, със съобщаване на телефони 
за връзка в медиите, досега не съм получавал такъв сигнал”. 
 Пасивността на институциите се допълва и от тази на самите граждани 
– хората са склонни да потърсят правата си или да прочетат даден регламент 
едва ако според тяхното усещане нещо не е станало както са го искали: „пред 
кабинета на голямо табло е залепена наредбата за пациентите, които са осво
бодени от потребителска такса. Гражданите дори отказват да го прочетат! 
И когато им се каже, че те трябва да платят потребителска такса, започват 
да спорят. И когато аз ги заведа там да видят за какво става въпрос, те казват 
„Ами те ми казаха, че вече няма такса.” „Кой ви каза,  кога ви каза?” „Няма значе
ние, някой ми каза!” По правило пациентите нямат никакви предварителни зна-
ния до момента, в който трябва да платят съответната услуга. Информирането 
става едва при контакта с болницата.
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 Масово се налага мнението, че хората имат нужда не само от информа-
ция, но и от консултации. Липсата на специализирани звена за консултации по 
здравноосигурителни права, права на пациентите и регламенти за ползване на 
медицински услуги в лечебните заведения се компенсира с разкази на близки и 
приятели, медийни публикации или материали, често преразказани. Пациенти-
те оказват и силен натиск за комуникация със самите лекари и медицински сес-
три, които обаче често се оплакват от липса на време за комуникация с тях – „не 
знаят. Аз също не знам. 80% от хората не знаят. Аз не знам. Може и повече да не 
знаят. Само който е медицинско лице, той знае.”
 Почти всички интервюирани от доболничния и болничния сектор гово-
рят за необходимостта от повече информационни материали в лечебните заве-
дения. 
 Особено внимание в изследването се отделя на ролята на медиите както 
в създаването, така и в решаването на проблемите, свързани с нерегламентира-
ните плащания.
 В повечето случаи и пациенти, и медици оценяват поведението на меди-
ите като подчинено на сензациите. 
 Всички признават и отбелязват медийната активност по темата, но я оп-
ределят като спорадична, повърхностна, преследваща чисто търговски цели, 
без полезен обществен ефект, без или с малък принос за информираността на 
обществото и на пациентите и в крайна сметка с неизползван потенциал.
 Специално според медиците медиите, водени от търговските си интере-
си, създават негативен образ на съсловието, като дават колкото широка, толкова 
и краткотрайна гласност на единични случаи на нерегламентирани плащания. А 
с недоказани обобщения за цялото съсловие формират в обществото представа-
та за здравеопазването като една изцяло корупционна среда.
 Изказванията по-долу на част  от интервюираните представят общите 
настроения.

”Разбира се, това са медиите, те също гледат да се продават, лошата новина е 
тази, която ги продава. Но не бива да я сътворяваме, само и само да продава
ме вестниците. Трябва да пазим и достойнството на тези хора. Според мене 
медиите са длъжници в тази посока. Трябва да се пише, без да се преувелича
ват нещата за тези лоши примери. Защото такива има навсякъде.” 
„Ролята на медиите е, естествено, да дават трибуна и гласност. Или един проб
лем да бъде изнесен на вниманието на обществото. В този смисъл това, че 
в медиите се акцентира върху корупцията в здравеопазването, това е факт. 
Защото за разлика от корупцията в митниците, във всяка една друга система 
нашия продукт е здраве. Не трябва производството на този продукт да се 
свежда до система от корупционни практики. Затова казвам, че в този сми
съл е поосъдима корупцията при нас. Но не ми харесва това, че се вдига 
страхотен шум да се показва хванатият доктор с 300 лв., закопчан с белезни
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ците, как го влачат, виждате ли, той какво е направил... Да! Той е лекар! Поне
морално е той да го прави, отколкото търгашът. Въпреки че по същността си 
става дума за едно и също явление. Но в същото време тези същите медии не 
показват един закопчан, защото е бил корумпиран не за 300 лв., а за 300 млн. 
Защото много трудно става тая работа. Това не ми харесва. Не че не трябва 
да се каже. Но не бива да бъде така обруган и омаскарен.” 
„Аз единствено упреквам медиите, че създават нагласата с тези, не знам как 
ги правят, изследвания, че виждате ли, по едно време даже бяха докторите 
на първо място, пък после бяха след митничарите. Това са абсурдни неща! 
Защото от това, че са хванали някой лекар, че е взел пари, не могат да се пра
вят генерални изводи! Такива публикации са вредни, първо, защото създават 
един негативизъм на обществото. Второ, самите лекари го преживяват, защо
то голямата част не са корумпирани, и го изживяват неприятно, че всичките 
са в общия кюп. А пък тези, които по принцип вземат, или тези, които са били 
на границата и са се колебаели, си казват: „Тъй и тъй пишат, че сме корумпи
рани, чакай да си взема.” Не е хубаво обществото, когато се отнася към една 
прослойка, която все пак е интелигенция на нацията, от която ние очакваме 
повече и през която всеки един минава, да се създава един негативизъм у 
нацията, че тези априори са корумпирани и са едни от найкорумпираните. 
Мисля, че медиите са длъжници. Още повече че много помалко се пише 
за това какво са успели да направят лекарите. Само около професионални 
празници чуваме по медиите „благодарим на този или на този екип”. Защото 
хората са благодарни наистина. Мисля, че всеки ден има добри примери.”

 Според някои от анкетираните лекари „медиите нямат интерес от ис
тината. Защото истината често не е продаваема, не е така жълта”. „Да няма 
по презумпция виновни съсловия. Този е виновен, ще си носи отговорността по 
закона. Дали е лекар или пациент, дали е Вальо Топлото или Минка Студеното, 
няма значение. Този гражданин носи отговорност. Както аз съм лекар, така жена 
ми, която е сестра, преди седмица беше пациент, оперираха я. Всички сме на ед
но колело, което се върти”, казва един общопрактикуващ лекар. Поагресивни в 
оценката за медиите са специалистите от рискови за корупция специалности 
като хирургия, акушерство и гинекология и ортопедия. Според тях „корупцията 
е навсякъде, какво да говорим!  Но медиите всеки ден плачат за корупцията сред 
лекарите! Продават си вестниците за наша сметка! Частните уроци какво са, 
нима не е корупция! Сред медиите нима няма корупция! Плащам и отивам и каз
вам. Ще напише каквото искам. А защо не се говори за това нещо!”
 Най-снизходителни към медиите остават пациентските организации, ко-
ито обаче също смятат, че медиите могат да направят повече. Част от тях също 
смятат, че медиите „паразитират върху проблемите”.
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 Въпреки критиките и недоволството всички участници признават силата 
на медиите в борбата с нерегламентираните плащания и смятат, че пълното и 
обективно отразяване на такива случаи би могло най-добре да доведе до тяхно-
то ограничаване. Очакванията към медиите са дори по-големи, отколкото към 
съдебната система, защото ако един случай бъде разгледан докрай от една ме-
дия и има краен резултат и благоприятен ефект за пациента, това често се счита 
за достатъчно възмездие от страна на пациента за причинените му проблеми. 
В допълнение към количественото и качественото изследване беше направен и 
медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламентираните плащания 
в здравния сектор. 
 Мониторингът обхваща периода от август 2006 г.  до август 2007 г. вклю-
чително. За тези 1� месеца в подбраните медии са били публикувани или излъче-
ни �79 материала на тема нерегламентирани плащания в здравния сектор (Диаг-
рама 26). 

 Диаграма 26

 Източник: Медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламенти-
раните плащания в здравния сектор, Институт «Отворено общество», Междунаро-
ден институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2007 г.

 Първият разрез на мониторинга е разпределението по типове медии. 
Според него ��% от материалите за наблюдавания период са публикувани в 
националните печатни медии. Това са централните всекидневници и седмич-
ници.  2�% от материалите са в интернет медии, като например информацион-
ните агенции Фокус и БГНЕС, информационните сайтове actualno.com и netinfo.
bg. Този разрез показва, че темата за нерегламентираните плащания в здравео-
пазването е достатъчно актуална и всички типове средства за масово осведомя-
ване проявяват интерес и следят развитието на проблема. Нормално е да има 
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известен превес в броя материали в националните печатни медии, тъй като те 
са най-близо до основните източници на информация по темата. Малкият дял 
на електронните медии – 16%, е по-скоро резултат от невъзможността да се сле-
ди постоянният поток от информация в този тип медии. Малкото материали в 
регионалните печатни издания е всъщност съвсем пропорционален на техния 
тираж и обхват 
(Диаграма 27).

 Диаграма 27

 Източник: Медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламенти-
раните плащания в здравния сектор, Институт „Отворено общество”, Междунаро-
ден институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2007 г.

 Разпределението на материалите по темата според жанра на публикаци-
ята показва, че над 90% от материалите са новини. Само около 6% са анализи-
те и коментарите. Това е важен индикатор, тъй като показва, че обсъждането 
в медийната среда на проблемите с нерегламентираните плащания в здравео-
пазването е само на ниво отразяване. На практика реалното анализиране на не-
достатъците на системата или търсенето на причини за явлението все още не 
е започнало в медиите. Друго възможно обяснение за липсата на коментари и 
анализи в медиите, е непознаването на материята и средата. Това означава, че 
журналистите и коментаторите в средствата за масово осведомяване не са дос-
татъчно информирани за принципите и функционирането на здравния сектор и 
затова се задоволяват само с отразяване на случващото се (Диаграма 2�). 
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 Диаграма 28

 Източник: Медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламенти-
раните плащания в здравния сектор, Институт “Отворено общество”, Междунаро-
ден институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2007 г.

 През първите 7 месеца от периода (от август 2006 до февруари 2007) 
средният брой на публикации по темата за нерегламентираните плащания за 
един месец е 22. Най-много материали има в месеците август и декември 2006 г. 
– съответно �� и �9. През март 2007 г. се наблюдава огромен пик в публикациите 
на тема нерегламентирани плащания в здравния сектор. От средно 22 материа-
лите за този месец са 1�1. Това се дължи на избухналия скандал със заловения с 
подкуп д-р Стоян Пернишки от МБАЛСМ „Пирогов”. На 12 март 2007 г. той беше 
арестуван от полицията с �00 лв. подкуп, беше му наложена мярка задържане 
под стража и освободен срещу гаранция. По-късно договорът му с института 
„Пирогов” беше прекратен. Медиите отделиха голямо внимание на случая и то-
ва се вижда ясно в направения мониторинг. 
По-интересното е, че вследствие на този инцидент медиите са започнали да об-
ръщат повече внимание на темата с нерегламентираните плащания в здравео-
пазването. Това е видимо от броя на материалите през следващите месеци. За 
периода април-август 2007 г. средният брой материали на месец по темата е ве-
че �6,6. Това е увеличение с над �0% спрямо месеците преди арестуването на 
д-р Пернишки. 
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 Диаграма 29

 Източник: Медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламенти-
раните плащания в здравния сектор, Институт “Отворено общество”, Междунаро-
ден институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2007 г.

 Скандалът с лекаря от „Пирогов” е привлякъл трайно вниманието на меди-
ите към случаите на нерегламентирани плащания в здравеопазването. 
 Разпределението на материалите по говорители показва няколко тенден-
ции. Полицията, прокуратурата и съдът са с най-голям дял (�0%) в този разрез. То-
ва означава, че основните говорители и излизащата от тях информация, тъй като 
говорителите и източниците в голяма степен съвпадат, е свързана с извършването 
на престъпления и тяхното наказание. Това създава известен негативен дискурс 
на темата и я свежда основно до съобщаване на престъпленията и търсене на ви-
новните. В тази посока сочат и данните за материали с говорители представители 
на неправителствения сектор. Те са само 1�%, което е твърде малко, тъй като тези 
организации са една от страните, от които се очакват анализи и решения на проб-
лемите с нерегламентираните плащания и корупцията в здравеопазването. 
 

Диаграма 30



��

 Източник: Медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламенти-
раните плащания в здравния сектор, Институт «Отворено общество», Междунаро-
ден институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2007 г.

 Очаквано лекарите са основни герои на публикациите за нерегламенти-
рани плащания в здравния сектор. В �0% от публикациите се цитират конкретни 
имена на лекари. В други 19% се адресират лекарите като съсловие. В 12% от пуб-
ликациите основните герои са гражданите. Това са преди всичко публикации, 
свързани с изследвания на общественото мнение, или материали за пациенти, 
които са подали оплаквания за нерегламентирани плащания. Важна част от ге-
роите на публикациите са служителите на регионалните инспекции за опазване 
и контрол на общественото здраве. Те са основни лица в контекста на темата за 
нерегламентирани плащания в 6% от материалите. 

 Диаграма 31

 Източник: Медиен анализ на отразяването на проблема за нерегламенти-
раните плащания в здравния сектор, Институт „Отворено общество”, Междунаро-
ден институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2007 г.

 Сред материалите, в които има посочени лица, има няколко случая, ко-
ито са концентрирали вниманието на медиите. Хирургът от „Пирогов” д-р Пер-
нишки е основно лице в близо 60% от тези публикации. 16% от материалите са 
посветени на друг лекар – Мустафа Хасанов. През юли 2007 г. гинекологът от 
Златоград беше осъден на � години ефективно. Произнесената присъда срещу 
лекаря е за поискани и получени подкупи за операциите на две пациентки. И 
двете операции са били излишни, а в резултат оперираните жени са получили 
детеродна неспособност. 
 След тях е патоанатомът от Пловдив д-р Емил Бъчваров, който е задър-
жан с подкуп през август 2007 г. Друго често срещано лице в материалите (�%) е 
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д-р Кръстьо Порязов, който има няколко случая на обвинение в корупция. През 
юли 2007 г. той беше хванат с подкуп, поискан на медицинска сестра със спрени 
права. Според медиите случаят е по-особен, защото Порязов е и преподавател 
по медицина. 
 Анализът на данните за героите на материалите, в които те са ясно посо-
чени, показва, че проблемът с нерегламентираните плащания има вече своите 
лица. В повечето случаи те са лекари с практика и опит. За някои от тях това не 
е първото обвинение в корупция и това се съобщава от медиите. Като се има 
предвид, че тези лекари са от съвсем различни болници и със съвсем различна 
специализация, в медиите те лесно стават обобщен образ на българското лекар-
ско съсловие. 
 Медийният мониторинг на публикациите и материалите на тема „Нерег-
ламентирани плащания в здравеопазването” става все по-често срещан и това е 
валидно за всички видове медии – информационни агенции, печатни, електрон-
ни и интернет медии. Проблемът е, че този интерес не води до дискусия в общес-
твеното пространство, тъй като се отразяват само ярките примери на корупция. 
В медиите липсват анализи или коментари, позиции или предлагани решения 
за ограничаване на корупцията в здравеопазването. Основните причини за пуб-
ликации или излъчване на материали са действия на полицията, прокуратурата 
или съда и по този начин само се получават моментни пикове на отразяване 
около случаите на осъдени или заловени с подкуп лекари. Липсва качествена 
разследваща журналистика в сектора (изключения правят само Нова телевизия 
и bTV). Жанровото еднообразие (предимно новинарски съобщения) също нама-
лява качеството на журналистическата работа по темата. Друг основен проблем 
остава липсата на говорители по темата. До момента най-често това са инсти-
туциите, свързани с налагането на санкции – МВР, прокуратура, съд. Същевре-
менно неправителствените и съсловните организации, които могат да пренесат 
проблема от ниво „регистриране” до ниво „търсене на решение”, се появяват 
рядко в медиите с мнения по проблема. Медиите персонифицират въпроса за 
корупцията в здравеопазването и той не е представен като системен, а като ли-
чен. Това води до твърде лош образ на лекарското съсловие и отвлича внимани-
ето от пътищата за намиране на решение. 
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политиКа На БълГарсКото правителство за
 превеНЦия и противодеЙствие На КорупЦията 

в здравеопазваНето

 Борбата с корупцията в здравеопазването е прокламирана като приори-
тет на българското правителство. Акцентът според стратегическите и програм-
ните документи е поставен върху постигането на прозрачно и ефективно управ-
ление на системата на здравеопазването. 
Стратегията27 за прозрачно управление и за превенция и противодей-
ствие на корупцията за 2006-200� г. и програмата за нейното изпълне-
ние са приети от МС на 26 януари 2006 г. В Стратегията се поставя акцент 
върху противодействието на корупцията по високите етажи на властта, 
обществените поръчки, граничния и митническия контрол, здравеопаз-
ването и образованието.
 За сектора на здравеопазването Стратегията предвижда:
 „Акцент в антикорупционната политика на правителството ще бъде пос-
тавен върху превенцията и противодействието на корупционните практики в 
системата на здравеопазването, която съсредоточава значителен обществен фи-
нансов ресурс и е от важно значение за социалното развитие на страната. 
За ограничаване на корупционния потенциал в здравната система ще бъдат 
предприети целенасочени и последователни усилия в следните направления:

• Анализ и оценка на корупционния риск в различните части от системата 
на здравеопазването.

• Ясно дефиниране и разделяне на функциите в сектора по отношение на 
източниците за финансиране на цялата здравна система, разпределени-
ето на финансирането и използването на ресурсите за осигуряване на 
здравни услуги. Установяване на прозрачни механизми за движение на 
паричните потоци.

• Създаване на механизми, гарантиращи прозрачно, ефективно и целесъ-
образно разходване на средствата за здравеопазване, в т. ч. въвеждане 
на електронно здравеопазване. Създаване и поддържане на система на 
отчетност, мониторинг и контрол на здравноосигурителните плащания.

• Усъвършенстване ефективността на осъществявания по отношение на 
лечебните заведения финансов контрол. Оптимизиране системата на 
разплащане в здравеопазването и подобряване независимостта на фи-
нансиращите структури.

• Въвеждане на ефективен одитен процес от страна на контролните орга-
ни чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и 
налагането на адекватни санкции.

27 http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=00�&p=0037&n=0000�9&g=
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• Създаване на по-широки възможности за предоставяне на частни здрав-
ни услуги, включително стимулиране на доброволното здравно осигуря-
ване при ясно определени условия и строг контрол за спазването им.”

 В Програмата2� за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление 
и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. в раздел IV „Прозрач-
но и ефективно управление на системата на здравеопазването” са предвидени 
11 мерки:

Мярка Отговор
ник

Срок за из
пълнение

Усъвършенстване	на	ефективността	на	осъществявания	по	отношение	на	лечебни
те	заведения	финансов	и	медицински	контрол	и	регистрация	на	ситуации	на	кон
фликт	на	интереси	в	дейността	на	държавните	служители

МЗ	 28.02.2006

Разработване	и	утвърждаване	на	критерии,	гарантиращи	максимална	безпристрас
тност	и	обективност	при	осъществяване	на	специализирания	медицински	надзор	
върху	качеството	на	извършваните	здравни	дейности	и	услуги	и	достъпа	до	меди
цинска	помощ,	свързани	с	осъществяването	на	задължително	и
доброволно	здравно	осигуряване

МЗ 28.02.2006

Осигуряване	на	прозрачност	и	публичност	на	изразходваните	средства	в	система
та	на	здравеопазването

МЗ 31.03.2006

Създаване	и	поддържане	на	система	на	отчетност,	мониторинг	и	контрол	на	здрав
ноосигурителните	плащания

МЗ 31.03.2006

Въвеждане	на	система	за	извършване	оценка	на	корупционния	риск	в	структурите,	
свързани	с	общественото	здраве	–	здравната	каса,	Министерството	на	здравеопаз
ването,	в	основните	държавни	болници

МЗ 30.04.2006	

Въвеждане	на	потежки	санкции	за	нарушения	на	професионалната	етика	в	Зако
на	за	съсловните	организации	на	лекарите	и	на	лекарите	по	дентална	медицина

МЗ 	30.04.2006	

Внедряване	на	програми,	свързани		с	предоставянето	на	услуги	от	администрация
та	посредством	система	за	обслужване	„на	едно	гише”

МЗ,	НЗОК,	
РЗОК,	всич
ки	структу

ри	към	
министъра	
на	здравео
пазването

30.06.2006

Изграждане	на	система	на	вътрешноведомствен	контрол	по	отношение	на	адми
нистрирането	на	разрешителни	и	регистрационни	режими

МЗ 	30.06.2006	

Въвеждане	на	система	за	оценка	за	директорите	на	националните	центрове	за	
опазване	и	контрол	на	общественото	здраве,	регионалните	центрове	по	здравео
пазване	и	регионалните	инспекции	по	опазване	и	контрол	на	общественото	здраве	
и	включване	на	оценка	за	професионалната	етика	

МЗ	 31.08.2006	

28  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=00�&p=0037&n=0000�8&g=
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Разработване	от	НЗОК	на	финансов	план	за	разпределение	на	средствата,	в	който	
да	се	определят	параметрите	на	финансираните	здравноосигурителни	дейности,	
както	и	механизмите	за	тяхното	разпределение

МЗ,	НЗОК 20.12.2006	

Усъвършенстване	на	механизмите	за	определяне	стойността	и	обема	на	предоста
вените	здравноосигурителни	услуги	с	цел	създаване	на	реални	пазарни	предпос
тавки	за	конкуренция	между	изпълнителите	на	медицинска	помощ	и	качествено	
обслужване	на	пациентите

МЗ,	НЗОК 30.06.2006	

 За провеждане на държавната антикорупционна политика МС създаде 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията с председател минис-
търа на вътрешните работи и заместник-председатели министъра на правосъди-
ето и министъра на държавната администрация и административната реформа. 
Членове на Комисията са министрите на финансите и европейските въпроси, за-
местник-министрите на образованието и науката и на здравеопазването, дирек-
торите на АДВФК, АФР, Държавната агенция по приходите, Агенция „Митници” и 
на компетентните дирекции в администрацията на Министерския съвет, както и 
секретарят на Съвета по сигурността към МС. В заседанията на Комисията може 
да взема участие националният омбудсман.
 Комисията трябва да осъществява контрол и координация по изпълне-
нието на Стратегията и Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно 
управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. Коми-
сията одобри Система от индикатори29 за изпълнението на Стратегията и ефек-
тивността на антикорупционните мерки на държавните институции и следва да 
изготвя на базата на тях отчет за изпълнението на Стратегията и Програмата на 
всеки 6 месеца. 

 Основната цел�0 на разработената система от индикатори е да се създа-
де надежден механизъм за отчетност и оценка на резултатите от изпълнението 
на Стратегията и Програмата в областта на превенцията и противодействието 
на корупцията и прозрачното управление, чрез която българското правител-
ство да представя постиженията си пред обществеността и международните си 
партньори.
 По-конкретните цели на Системата от индикатори са:

1.  Да оценява степента на изпълнение на конкретните мерки, включени в 
Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за 
превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-200� г. в 
предвидените срокове.

29 Система от индикатори за оценка на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и 
противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и Програмата за изпълнението на Стратегията за 2006 
г. е разработена от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Комисията за превенция и противодей-
ствие на корупцията към МС. http://www.anticorruption.bg/bg/news/events.php?event=0&id=8405&place=3.
30 Пак там.
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2.  Да дава възможност за следене степента на достигане на заложените в 
Стратегията конкретни цели, свързани с гарантирането на прозрачно уп-
равление, превенция и противодействие на корупцията.

�.  Да следи и да оценява степента на въздействие на Стратегията и Програ-
мата за нейното изпълнение върху разпространението на корупцията в 
страната и ефективността на мерките за превенция и противодействие 
на корупцията и прозрачно управление.

�.  На основата на информацията, събирана до края на 200� г., да се оцени 
като цяло целесъобразността на Стратегията, а така също и степента на 
съответствие целите на Стратегията със заложените мерки в Програма-
та за нейното изпълнение.

 Отчетът�1 на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и 
за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г., раздел „Прозрачно и 
ефективно управление на системата на здравеопазването”, предоставя следна-
та информация за постигнатото от правителството:

•  С промените в Закона за съсловните организации на лекарите и стома-
толозите в сила от 01.01.2007 г. са въведени по-тежки санкции за нару-
шения на професионалната етика. Увеличен е размерът на налаганата 
глоба – от пет до десет минимални работни заплати. За неспазване на 
правилата за добра медицинска практика се предвижда заличаване от 
регистъра на колегията минимум за 6 месеца.

•  Въведена е и система за оценка на директорите на националните центро-
ве и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото 
здраве и на регионалните центрове по здравеопазване. Атестирането се 
извършва въз основа на показатели за професионална квалификация, 
управленски умения, организация на дейността, борба с корупцията, 
обем, качество и ефективност на дейността на държавния орган.

•  С цел подобряване на финансовия и медицинския контрол и на коорди-
нацията и взаимоотношенията между структурите в системата на здраве-
опазването през декември 2006 г. беше приета Национална стратегия за 
внедряване на електронното здравеопазване.

•  Създадена е и се поддържа система за отчетност, мониторинг и контрол 
на здравноосигурителните плащания. Ежемесечно се изготвя анализ на 
изплатените средства от районните здравноосигурителни каси. На база 
на изготвения анализ се осъществява контрол на договорните партньо-
ри, при които са налице предпоставки и рискови фактори за нарушения. 
Извършват се и тематични проверки с цел установяване на целесъобраз-
ността на плащанията, както и планови проверки на крупните получате-
ли на средства.

3� http://www.mvr.bg/EUIntegration/doklad_�3.�2.2006.htm.
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•  Министерството на здравеопазването разработи критерии за оценка на 
осъществявания специализиран медицински надзор върху качеството 
на извършваните здравни дейности и услуги и достъпа до медицинска 
помощ.

•  На базата на проведено социологическо проучване е извършен анализ 
на корупционния риск в системата на здравеопазването. Идентифицира-
ни са структурите, подложени на корупционен натиск, а правилата и про-
цедурите за контрол върху риска са включени в изградената система за 
оценка на корупционния риск в структурите, свързани с общественото 
здраве. 

 Прегледът на стратегическите и програмните документи на правител-
ството показва, че липсва ясна и категорично формулирана антикорупционна 
цел, отговаряща на обществените нужди и очаквания, въз основа на която да 
се структурира антикорупционният дневен ред в системата здравеопазването. 
Тази цел според резултатите от изследването не би могла да бъде друга освен 
ограничаването на нерегламентираните плащания в системата на здравеопазва-
нето. 
 Сравнението между правителствените мерки за превенция и противо-
действие на корупцията в здравеопазването и идентифицираните от изследва-
нето обективни обстоятелства (свързани с нерегламентирани плащания) показ-
ва разминаване между дневния ред на институциите и очакванията и нуждите 
на потребителите на здравни услуги и медицинските специалисти. Усилията на 
правителството не са насочени към елиминиране на причините и условията, ге-
нериращи корупция, а към регистриране, контролиране и санкциониране на ло-
шите последствия от тях. 
 Няма данни антикорупционният дневен ред в здравеопазването да е 
формулиран с участието на заинтересованите страни – пациентски организа-
ции, съсловни организации, НПО, работещи в здравния сектор. 
 Формалният начин на отчитане на антикорупционните мерки в здраве-
опазването без използването на одобрената Система от индикатори за изпъл-
нение не дава възможност да се оцени степента на въвеждане, въздействие и 
ефективност на прилаганите мерки. Например в отчета на правителството за 
2006 г.  се твърди, че е изградена система за оценка на корупционния риск в 
структурите, свързани с общественото здраве. Всъщност налична е само теоре-
тична разработка, в която са описани корупционните практики, типологизира-
ни по сфери на проявление и видове. Създадени са и количествени индикатори 
на системата, които следва да се захранват с „меки” социологически и „твърди” 
статистически данни. На практика събирането, обработването, анализирането 
на информацията и използването й за целите на управлението на корупционния 
риск в системата на здравеопазването все още не е започнало.  
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 В плана за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за 
превенция и противодействие на корупцията за 2007 г. мерките, насочени към 
системата на здравеопазването, са следните: 

• 1 мярка в частта „Регламентиране на ясни и ефективни правила за вза-
имодействие между гражданите и служителите в администрацията” - 
Регламентиране на ясни правила за работа и за взаимодействие между 
гражданите и НЕЛК и ТЕЛК и 

• 1 мярка в частта „Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и 
морал у служителите в държавните органи и в обществените отношения 
като цяло” - Предприемане на превантивни мерки – обучения, медийни 
кампании, чрез листовки и други подходящи начини.  

 В плана за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за пре-
венция и противодействие на корупцията за периода 01.07.-�1.12.2007 г. в раздел 
„Прозрачно и ефективно управление в системата на здравеопазването” са вклю-
чени две мерки с отговорник Министерството на здравеопазването и срок за 
изпълнение �1.12.2007 г.:

• преглед на постигнатите резултати в прилагането на политиката за усъ-
вършенстването на финансовия контрол върху дейността на лечебните 
заведения;

• докладване на резултатите от нововъведените от �0.06. 2007 г. процеду-
ри за проверка на сигналите във връзка с дейността на ТЕЛК и НЕЛК. 

 Включването на тези  � мерки за 2007 г. ( последните две от които пред-
ставляват „преглед/докладване на постигнатите резултати” и би следвало да 
бъдат  неразделна част от мониторинга и оценката на ефективността на пред-
лаганите мерки, а не да се обособяват като самостоятелни мерки) едва ли може 
да отговори на заявените в Стратегията намерения за поставяне на акцент от 
страна на правителството върху антикорупционните политики, насочени към 
сектора на здравеопазването.
 Начинът, по който се формулират, изпълняват и отчитат правителстве-
ните антикорупционни мерки в системата на здравеопазването, може би дава 
някакво обяснение защо на въпроса „Как бихте оценили дейността на прави-
телството в борбата с корупцията в България?”�2 ��%  отговарят, че е по-скоро 
неефективна, �0% смятат, че борбата с корупцията е определено неефективна, 
според 1�% дейността е нито ефективна, нито неефективна, 11% смятат, че е до-
някъде ефективна, а 1% считат, че много ефективна.  

32  Изследване “Световен корупционен барометър “ за 2007 г. на “Трансперънси интернешънъл”,
http://www.transparency-bg.org/?magic=0.3.2.�.59.
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 изводи
 
 От данните в доклада могат да бъдат направени следните изводи:

• Настоящият доклад е фокусиран върху изследването на „малката 
корупция”.

 В системата на здравеопазването може да се говори за „голяма” и „мал-
ка” корупция. Нерегламентираните плащания, които са във фокуса на 
настоящото изследване, са основното проявление на „малката коруп-
ция”. Голямата корупция включва както директно източване на средства 
за корпоративно и лично облагодетелстване, така и създаване на усло-
вия от страна на вземащите решения в сектора за такъв тип облагодетел-
стване.  Малката корупция е практикуване на дейности в противоречие 
със съществуващата нормативна база основно с цел  лично и по-рядко 
групово облагодетелстване за сметка на прекия потребител на услугата. 
Условията за този тип корупция са свързани както с  възможностите, ко-
ито изградената система на отношения между потребители и изпълни-
тели на медицински услуги създава, така и с личните морални ограниче-
ния и задръжки на участващите в тези отношения. 

• Докладът използва понятието за „нерегламентирано плащане”, 
срещу което не се получава документ.

 Сложната природа на описаните по-горе феномени до голяма степен 
ограничава възможностите за получаване на обективни доказателства 
за тяхното наличие. Единственият възможен обективен критерий за оп-
ределяне на нерегламентирано плащане - неполучаването на документ 
при осъществено плащане за извършена услуга, който е възприет в из-
следването, очертава най-общо границите на нерегламентираните тран-
закции, но въпреки това не може да обхване всички техни аспекти. 

• „Малката” корупция е действително малка.

 Данните от количественото изследване показват, че общите плащания в 
системата от джоба на потребителя са в размер 160 млн. лв., от които 75 
 млн. са нерегламентирани в смисъла на възприетия критерий – липса 
на издаден документ за плащане. От тези 75 милиона над �5 милиона 
представляват плащания на потребителска такса при личен лекар, сре-
щу които не е получен документ. Тази порочна практика е свързана с 
укриването на данъци, но не предоставя механизъм за дофинансиране 
на здравеопазването. Единствено останалите около �0 милиона пред-
ставляват допълнителен приход за системата на здравеопазването. Чис-
ла от подобен мащаб не кореспондират  с популярната теза в публично-
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то пространство и общите нагласи сред потребители и изпълнители на 
медицински услуги, че системата на здравеопазването се дофинансира 
чрез неформални плащания. В макроикономически план тези транзак-
ции са незначителни за разлика от ефекта им по отношение на доверие-
то на потребителите. 

•  „Малката корупция” поражда голямо недоволство. 
 Нагласите на хората по отношение на нерегламентираните плащания са 

устойчиво отрицателни. Въпреки че сумите в оборота на „малката коруп-
ция” в здравеопазването са малки в сравнение с другите предполагаеми 
източници на нерегламентирано източване на системата, поради висока-
та чувствителност към проблема  гражданите поставят този вид коруп-
ция като сериозен проблем. Най-вероятно чувствителността се изостря 
допълнително и поради нагнетяваното напрежение от медийни публика-
ции и разкрития за корупционни практики, които в сектор с мащабите на 
здравеопазването също са много по-вероятни. 

• Пациентът е чувствителен към допълнителните разходи от джоба 
му, но не и към ощетяването на бюджета.

 Данните от количественото изследване показват, че нерегламентирани-
те плащания са най-високи при общопрактикуващите лекари. Заедно с 
това общопрактикуващите лекари се възприемат от респондентите като 
относително по-малко корумпирани от специалистите в извънболнична-
та помощ и болничните лекари. Това може да се дължи на факта, че неиз-
даването на документ не е свързано с допълнителен разход за пациента, 
а с ощетяване на държавния бюджет, което засяга отделния пациент по 
много косвен начин. Ниският размер на потребителската такса в случая 
вероятно също оказва влияние. По принцип сумите, които се плащат от 
отделен пациент на ниво първична медицинска помощ, са несравнимо 
по-малки от сумите, заплащани в болничната помощ, но броят на обслу-
жените пациенти е много по-голям. Последното  отваря въпроса за скри-
тото ограничение на достъпа до болнична помощ поради неплатежоспо-
собност с всички произтичащи от това здравни последици. 

• Неинформираният пациент е уязвим.
 Липсата на информираност на пациентите за това как действа системата, 

какви са техните права, задължения и пр. увеличава тяхната уязвимост 
към корупция, оттам засилва и техните етатични нагласи:  държавата не 
се възприема като корумпиращ фактор, а по-скоро като анонимен източ-
ник на полагащи се блага. Налице е сериозен дефицит на разпознавател-
на способност на гражданите за същността на корупционните практики. 
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Оттук произтича и склонността им да бъдат въвличани в такива практи-
ки, без да осъзнават, че съучастват в нарушаването на обществения инте-
рес. Гражданите не познават правата си на здравноосигурени и са склон-
ни да дават пари на лекарите, стига тези пари да са в някакви разумни за 
тях размери.

• Гражданите н са склонни да подават сигнали за корупция преди из
вършването на услугата.

 Поради страх от възможните последици гражданите не са склонни да 
подават сигнали за корупция преди извършването на услугата, за която 
им се иска пари. Няма регламент за взаимодействие между МЗ и МВР за 
случаи на корупция в здравеопазването, а и мотивацията да се търсят 
правата най-често се появява едва след като подкупът вече е даден. 

• Въпреки голямата чувствителност към „малката корупция” българ
ските граждани разпознават и структурните проблеми.

 Българският пациент и неговите близки разпознават ясно проблемите и 
реално оценяват недостатъчно добре свършената работа на държавни-
те институции и съсловните организации в тази насока. В същото време 
обаче фактът, че гражданите извеждат пред проблема за неформалните 
плащания   кризата на структурно ниво и подчертават необходимостта 
от реални реформи на системно равнище, дава основание да се смята, 
че общественото мнение не може да бъде подведено с темата за предиз-
викателствата на „малката корупция” за сметка на „големия дефицит на 
реформи”.

 Усъвършенстването на здравното осигуряване чрез различни варианти 
– промяна на вноската, приватизация, въвеждане на доброволни фондо-
ве и пр., не се възприема като ефективна мярка срещу корупционните 
практики от страна на интервюираните.  Българинът, макар с неохота, е 
склонен да плаща за здраве, но предпочита това да направи някой друг 
– най-добре държавата. 

• Липсва ефективна система за централизиран и пациентски антико
рупционен контрол.

 Може да се предположи, че съществуващите правила и система за кон-
трол в здравеопазването позволяват както на медици, така и на пациен-
ти да предпочитат да си затварят очите пред възможни източвания на 
системата по линия на голямата корупция. Това се дължи на слабости в 
системата на контрол във и извън болниците, както и на факта, че граж-
даните нямат силен личен интерес да участват в ограничаване на този 
риск, тъй като не са пряко засегнати от алтернативни на малката коруп-
ция форми на източване на системата. 
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• Прилагането на системата на клиничните пътеки е пример за въз
можностите за нерегламентирано източване на системата чрез ал
тернативен на малката корупция канал.

 Сравнителният анализ на примерна извадка от НРД 2006 и 2007 г. на 9 кли-
нични пътеки показва липсата на методология за адекватно остойностя-
ване на медицинските услуги в болниците въз основа на идентифицира-
ни нужди и реални статистически данни. Процесът на ценообразуването 
на клиничните пътеки и техните относителни тегла в общата финансова 
макрорамка на бюджета на НЗОК не е основан на доказателства  и се вли-
яе от субективни и корпоративни интереси за сметка на реални нужди. 
Това води до неравномерно разпределение на ограничения финансов 
ресурс в системата и създаване на порочен кръг поради неадекватното 
планиране въз основа на постъпващата изкривена   информация. В също-
то време недофинансираните клинични пътеки имат ефект и върху „мал-
ката корупция”. Недостигът на финансиране води до ниско заплащане 
на медицинския персонал в болниците. Това важи особено за болници, 
които поддържат неефективен и голям персонал, приемат по-тежки слу-
чаи или и двете, т.е. за болници, чиито разходи надхвърлят приходите. 
Искането или приемането на нерегламентирани суми от пациентите е 
един от начините, чрез  които част от медицинския персонал компенси-
ра ниските си доходи.

• Голямата корупция има сдържащ ефект по отношения на малката 
корупция.

 Може да се предположи, че сравнително малкият общ размер на сред-
ствата, постъпващи в здравеопазването под формата на неформални 
плащания се дължи и на наличието на възможности за източване на сис-
темата чрез алтернативни на малката корупция канали. Корупционният 
натиск спрямо пациентите (малката корупция), изглежда, е по-слаб кол-
кото повече пари се наливат в системата и изтичат от нея чрез алтерна-
тивните канали (на т. нар. голяма корупция) за източване на публичен 
ресурс за здравеопазване – в същността си по-широки и по-доходонос-
ни от обемите, постъпващи в резултат на малката корупция. Би могло 
да се очаква, че евентуално затягане на контрола по линия на голямата 
корупция ще доведе до натиск за компенсиране на недофинансирането 
по тази линия чрез засилен корупционен натиск към пациента.

• В краткосрочен план голямата корупция е предпочитана пред малка
та корупция както от медицинския персонал, така и от пациентите. 

 Неколкократно по-големият размер на средствата от „голямата коруп-
ция” в сравнение със средствата, които постъпват в системата по линия 
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на малката корупция, вероятно може да се обясни с ползите от това съот-
ношение както за медиците, така и за потребителите на техните услуги. 

 Вероятно именно взаимната изгода в краткосрочен план обяснява лип-
сата на съществен и резултатен публичен натиск за реформиране на 
системата на здравеопазването. Но в дългосрочен план от липсата на ре-
форми и от по-мащабните злоупотреби в здравеопазването по линия на 
голямата корупция губят всички – просто цената е платена не пряко от 
джоба на пациентите, а пак от тях, но „косвено” – през публичните разхо-
ди за здравеопазване. 

• Системата на неформалните плащания е фактор за ограничаване 
на равния достъп до качествено здравеопазване.

 Неформалните плащания компрометират характера на системата на 
здравеопазването като отворена за равен достъп и солидарна. Нефор-
малните плащания дават шанс на по-заможните пациенти да получат по-
качествени здравни услуги и ограничават предлагането, а и търсенето 
на качествено здравеопазване при пациенти, които не могат да си поз-
волят неформални плащания и които в по-голяма степен се нуждаят от 
услугите, предоставяни от системата. 

• Промените на системно ниво могат да допринесат за ограничаване 
на корупцията в здравеопазването.

 Ограничаването на корупцията в здравеопазването изисква принцип-
на промяна в мотивацията и действията, свързани с изкушенията на ко-
рупцията, както при медиците, така и при пациентите. Постигането на 
такава промяна изглежда възможно преди всичко чрез спешен преглед 
и анализ на пробойните за корупционно източване и политическа интер-
венция чрез комплекс от мерки на системно ниво. 

• Правителството е насочило усилията си към последствията от ко
рупцията, а гражданите очакват структурни промени в системата, 
които ще премахнат причините за възникването й.

 Сравнението между правителствените мерки за превенция и противо-
действие на корупцията в здравеопазването и идентифицираните от 
изследването обективни обстоятелства (свързани с нерегламентирани    
 плащания) показва разминаване между дневния ред на институци
ите и очакванията и нуждите на потребителите на здравни услуги 
и на медицинските специалисти. Усилията на правителството не са 
насочени към елиминиране на причините и условията, генериращи ко-
рупция, а към регистриране, контролиране и санкциониране на лошите 
последствия от тях. Няма данни антикорупционният дневен ред в здра-
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веопазването да е формулиран с участието на заинтересованите страни 
– пациентски организации, съсловни организации и НПО, работещи в 
здравния сектор.

• Създадената система от индикатори за превенция и противодей
ствие на корупцията не се използва.

 Формалният начин на отчитане на антикорупционните мерки в здраве-
опазването без използването на одобрената Система от индикатори за 
изпълнение не дава възможност да се оцени степента на въвеждане, въз-
действие и ефективност на прилаганите мерки. Например в отчета на 
правителството за 2006 г. се твърди, че е изградена система за оценка 
на корупционния риск в структурите, свързани с общественото здраве. 
Всъщност налична е само теоретична разработка, в която са описани 
корупционните практики, типологизирани по сфери на проявление и 
видове. Създадени са и количествени индикатори на системата, чиято 
динамика следва да се проследява чрез събиране и анализ на „меки” со-
циологически и „твърди” статистически данни. На практика събирането, 
обработването, анализирането на информацията и използването й за це-
лите на управлението на корупционния риск в системата на здравеопаз-
ването все още не е започнало.  
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 препоръКи
 
 Анализът на предизвикателствата, свързани с неформалните плащания 
в сферата на здравеопазването, и направените изводи от проучванията за тях-
ното разпространение и възприемане от заинтересованите страни очертават 
необходимостта от предприемане на следните препоръчителни мерки:

• Част от неформалните плащанията компенсират дефицити във финанси-
рането на здравеопазването и се ползват с морално одобрение както от 
страна на участниците в плащането, така и на обществеността като цяло. 
Тези финансови потоци трябва да бъдат интегрирани в официалната сис-
тема за финансиране на здравеопазването. 

• Други неформални плащания, извършени под натиск, отговарят точно 
на международно признатите дефиниции за корупция. Тези плащания 
предизвикват масово недоволство сред потребителите на здравни ус-
луги и техните близки. В тези случаи мерките за санкциониране на ко-
рупционни прояви трябва да бъдат налагани с още по-голяма строгост 
и решителност с оглед постигането на ефект на генерална превенция и 
ограничаване случаите на неформални плащания. 

• Използване на Системата от индикатори за изпълнение на Стратегията 
за прозрачно управление за реална оценка на ефекта от прилаганите ан-
тикорупционни мерки.

• Различията в подсистемите на болничното и доболнично здравеопаз-
ване, както и различията между видовете болници и предоставяни ме-
дицински услуги по отношение на корупционния натиск и практики 
налагат при управлението на корупционния риск в системата на здраве-
опазването да се прилага последователно диференциран, а не „ангро” 
подход при идентифицирането и  анализирането на проблеми, свързани 
с неформалните плащания и корупцията и при предприемането на анти-
корупционни мерки.  

• За целите на борбата с корупцията в здравеопазването МЗ в партньор-
ство с браншови организации в здравеопазването и други заинтересо-
вани организации и институции (антикорупционни НПО, НЦЗИ и др.) 
следва да разработи ясен механизъм за наблюдение на случващото се в 
системата, като се обединят в единна система данни от национални и ре-
гионални изследвания, сигнали от институции, ежемесечен мониторинг 
на публикации в пресата, радиото и телевизията относно корупционни 
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практики в здравеопазването и др. Необходимо е редовно да се изнасят 
пред обществеността резултатите от мониторинга и предприетите мер-
ки по конкретни случаи.

• В рамките на направлението за анализ и оценка на корупционния риск 
в Стратегията за прозрачно управление да се направи преглед на всич-
ки нормативни актове, регламентиращи взаимоотношения в здравео-
пазването, с цел да се идентифицират неработещи текстове, наличие на 
конфликти на интереси и такива, които създават предпоставки за коруп-
ция.

• Здравната каса да въведе нов начин на остойностяване на медицински-
те дейности, който да включва реално идентифицирани нужди въз осно-
ва на реални отчитания за предишни години. По този начин може да се 
прекъсне порочният кръг на отчитане на все повече неотговарящи на 
действителността медицински дейности, които в крайна сметка водят 
само до неправилно насочване на ресурсите на здравната каса и до ус-
ловия за много по-мащабни от размера и обхвата на малката корупция 
злоупотреби. По този начин ще се прекъснат корупционните практики в 
случаите, когато дадена клинична пътека е значително подценена в срав-
нение с друга и при които болничният персонал се принуждава да иска 
допълнителни средства от самия пациент. 

• НЗОК да публикува електронен справочник на списъка на лечебните за-
ведения, с които има договори, опис на услугите, които купува от тях, и 
цените, които заплаща. 

• Да бъдат въведени мерки за подобряване на финансовата култура и дис-
циплина на изпълнителите на медицински услуги в здравния сектор, ка-
то за целта да бъдат разработени съвместни проекти между Национална-
та агенция по приходите и на Националната здравноосигурителна каса и 
МЗ. 

• Да се създаде цялостна информационна и комуникационна стратегия на 
Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигури-
телна каса по отношение на разпространяването на знания и информа-
ция за здравноосигурителните права, правата на пациентите и регламен-
тите за използване на здравни и медицински услуги в страната. 

• Основни елементи на тези стратегии трябва да бъдат както работата с 
медиите, така и връзките със съсловните организации на лекарите, сто-
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матолозите, медицинските сестри, фармацевтите, пациентските и непра-
вителствените организации в здравния сектор. Последните следва да бъ-
дат включени като партньори на институциите при разпространението 
на информация и подобряването на комуникациите с пациенти, здравно-
осигурени и потребители на здравни услуги. 

• Лечебните заведения трябва да отделят повече внимание на своята по-
литика за предоставяне на информация и комуникацията с пациентите. 
Това е в интерес преди всичко на ползвателите на здравна помощ. Но 
в същото време то улеснява работата на медицинския персонал, доп-
ринася за повишаване качеството на предоставяните здравни услуги и 
благоприятства положителните оценки от страна на обществото за про-
фесионалистите в системата. При реална конкуренция на медицинските 
услуги наличието на информационни материали и звена за консултации 
по здравноосигурителни права ще бъдат един от ключовите фактори за 
избор на лечебно заведение. 

• Индивидуалните случаи на корупция, които попадат в полезрението на 
медиите и на обществеността, трябва да се използват като повод за на-
сочване на общественото внимание към системните предпоставки за 
корупцията, а не към търсене на изкупителни жертви. За целта е необ-
ходима по-голяма активност в комуникацията с медиите от страна на 
говорителите по въпросите на корупцията в МЗ и МВР, включително ор-
ганизиране на семинари с журналисти, пишещи по проблемите на коруп-
цията.  

• В рамките на програмите за изпълнение на Стратегията за прозрачно уп-
равление трябва да се планират средства за повишаване на специализи-
раната квалификация на журналистите, които отразяват проблемите на 
здравеопазването, както и на разследващите журналисти с оглед подоб-
ряване качеството на журналистическите материали по темата.   

• Необходимо е насърчаването на диалога между МЗ, звената, предоставя-
щи доболнична и болнична помощ, пациентските организации и профе-
сионалните организации на медиците и осъществяването на съвместни 
инициативи за мониторинг на нерегламентираните плащания и предос-
тавяне на повече информация на потребителите на здравната система.
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