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 През 2008 г. Институт Отворено 
Общество – София започна издаването 
на поредица от доклади по проблеми в 
сферата на общественото здраве. 
 Напоследък дебатът в обществото 
за състоянието на българското здраве
опазване и нуждата от продължаване на 
реформите в него е особено актуален. 
 Здравето е обществен капитал, кой
то може да бъде сравняван по значе
ние с нивото на национална сигурност 
за една държава. Всяко решение в тази 
област е от особено значение за цялото 
общество, поради което не може да има 
конюнктурен или политически харак
тер, тъй като неговото практическо при
ложение има последици, надхвърлящи 
многократно един политически мандат. 
 Чрез своята инициатива Институт 
Отворено Общество  София ще се опи
та да осветли ключови въпроси в тази 
област, опирайки се на научен анализ и 
експертни становища структурирани в 
поредица от издания на доклади по кон
кретни теми. 
 Целта е да бъдат подпомогнати всич
ки онези, които носят отговорност за 
здравеопазването у нас, но също така и 
да се предостави информация за широ
ката общност. 
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проект	“Приватизация	на	лечебните	заведения”	
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 резюМе

 Болничната система в България се нуждае от преструктуриране, значи
телни инвестиции и подобряване на управлението. Доминиращата държавна и 
общинска собственост в сектора обаче създава сериозни пречки за развитието 
му, ограничавайки достъпа до капитал, регулирайки нивото на заплащане и из
кривявайки стимулите за развитие.
 Приватизацията на болниците е реформа, която може да преодолее се
гашните ограничения пред модернизацията на болничния сектор. Опитът от 
приватизацията на болници в други страни показва, че след раздържавяване 
болниците са поефективни, с подобро финансово състояние и подобрено ка
чество на обслужване. Именно поради тази причина от дълго време изследвани
ята за необходимата здравна реформа в България препоръчват приватизация 
на болниците.
 Опитът от приватизацията в България показва, че тя има силен позити
вен ефект върху развитието на съответния отрасъл и заетостта в икономиката. 
Едва след приватизацията в края на 90те години на ХХ век българската иконо
мика излезе от тежката криза. Също приватизацията оздрави и модернизира 
банковата система, която беше банкрутирала, бидейки държавна собственост 
преди това.
   Рисковете от приватизацията обаче също не бива да се пренебрегват и 
процесът трябва да се подготви добре (но не бива да се пропускат и рискове
те от отлагането на приватизацията). Българският опит показва, че найдобър 
ефект има приватизацията от чуждестранни стратегически инвеститори, които 
са поефективни, имат финансов ресурс и достъп до финансиране, плащат пови
соки заплати, а и осигуряват добри приватизационни приходи на държавата. 
 От друга страна, трябва да се избягват грешките, допуснати при привати
зацията в края на 90те години на ХХ век. Непрозрачната и непазарната привати
зация с много утежняващи условия намалява положителните ефекти от проце
са. Преференциите за персонала (чрез т. нар. РМД) забавят преструктурирането 
или водят до фалит предприятията, като в същото време лишават държавата от 
приходи, без да постигат някакви социални цели.
 Приватизацията на болниците трябва да се разглежда като част от ця
лостен пакет за реформа на здравеопазването. В него трябва да се включва и 
промяна във финансирането на здравната система, включително разбиване на 
монопола на здравната каса и допускане на свободно договаряне между болни
ци и здравни фондове.
 Приватизацията на болниците трябва да бъде максимално открита и 
прозрачна, като се привлича интерес от чужди стратегически инвеститори. Не 
бива да се дават преференции на РМДта, а точно обратното – болниците трябва 
да отидат в инвеститори, които могат да осигурят необходимите ресурси за раз
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витието им и могат да платят реалната им пазарна цена. При желание държавата 
би могла да прехвърли част от акциите на болницата на работещите в нея, но 
мажоритарният пакет от акциите трябва да се продаде на стратегически инвес
титор.
 Привличането на частни инвеститори не бива да се изключва и по отно
шение на националните и университетските болници, като обаче изискванията 
към качеството на инвеститора може да са повисоки. Вместо забранителни спи
съци за приватизация е подобре да се прилагат списъци с повишени изисква
ния към купувачите. В същото време измерването на качеството и резултатите 
на болниците трябва да се превърне в задължителна практика в сектора. Част от 
приходите от приватизация могат да се използват за инвестиции в медицинско
то образование и за програми за обмен.
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 болничнАтА СиСтеМА в бълГАрия

 правна рамка

 Според закона за лечебните заведения� лечебните заведения, без тези 
по чл. 5, ал. �, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, 
както и като дружества по законодателството на държава – членка на Европей
ския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, при спазване изискванията на този закон. Тези правила 
не се прилагат за центровете за спешна медицинска помощ, центровете за тран
сфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична по
мощ, домовете за медикосоциални грижи, в които се осъществяват медицинско 
наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Ми
нистерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешни
те работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, 
които се създават от държавата.
 Лечебните заведения могат да са за болнична или за извънболнична 
помощ.
 Според закона болница е заведение, в което лекари с помощта на други 
специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от следните дей
ности: 
 �. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може 
да се постигне в условията на извънболнична помощ; 
 2. родилна помощ; 
 3. рехабилитация; 
 4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална  
 медицина от други лечебни заведения; 
  4а. трансплантация на органи, тъкани и клетки; 
  4б. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки,  
  трансфузионен надзор; 
 5. медикокозметични услуги; 
 6. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура   
 съгласно действащото в страната законодателство; 
 7. учебна и научна дейност. 

� Закон за лечебните заведения, обн. ДВ, бр. 62 от 09.07.�999 г.; изм. с §4 от Закона за деноминацията на лева, бр. 20 
от 05.03.�999 г.; доп. бр. 88 от �999 г.; изм. и доп. бр. ��3 от �999 г.; попр. бр. ��4 от �999 г.; изм. и доп. бр. 36 от 2000 г., 
бр. 65 от 2000 г., бр. �08 от 2000 г.; бр. 5� от 200� г. – Решение №�� от 200� г. по к.д. №�8 от 2000 г.; изм, бр. 28 от 2002 
г.; изм. и доп. бр. 62 от 2002 г.; изм. и доп. бр. 83 от 2003 г., бр. �02 от 2003 г.; изм. бр. ��4 от 2003 г.; изм. и доп. бр. 70 от 
2004 г.; доп. бр. 46 от 2005 г.; изм. бр. 76 от 2005 г., бр. 85 от 2005 г., бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп. бр. �05 от 2005 г., бр. 30 
от 2006 г.; изм. бр. 34 от 2006 г. – в сила от 0�.0�.2008 г.; доп. бр. 59 от 2006 г.; изм. бр. �05 от 2006 г.; доп. бр. 3� от 2007 
г.; изм. и доп. бр. 59 от 20.07.2007 г.
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 Лечебни заведения за болнична помощ са: 
 �. болница за активно лечение; 
 2. болница за долекуване и продължително лечение; 
 3. болница за рехабилитация; 
 4. болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

 В болницата за активно лечение се лекуват лица с остри заболявания, 
травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лече
ние в болнични условия, и се оказват родилна помощ и медикокозметични 
услуги. В болницата за долекуване и продължително лечение се приемат лица, 
нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични 
заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и пси
хическо състояние. В болницата за рехабилитация се приемат лица, нуждаещи 
се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео, климато 
и таласолечение. Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабили
тация  е смесен вариант от предходните два вида болници. 

 Болниците могат да бъдат многопрофилни или специализирани. Някои 
от многопрофилните болници имат статут на „университетски” болници и в тях 
се извършва клинично обучение по медицина.
 Многопрофилна е болница, в която има наймалко четири отделения 
или клиники по различни основни медицински специалности. Специализирана 
е болница, в която има отделения или клиники, отговарящи на едно от следните 
изисквания: 
 �. една основна медицинска или дентална специалност; 
 2. една или повече профилни специалности, производни на основната; 
 3. повече от една профилна специалност, производни на различни основ
ни медицински специалности, когато болницата е предназначена за лечение на 
заболявания от една и съща група. 

 основните медицински специалности са: вътрешни болести, детски 
болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, уро
логия, неврология, неврохирургия, анестезиология и интензивно лечение, пси
хиатрия, очни болести, ушноносногърлени болести, кожновенерологични 
болести, инфекциозни болести, дентална хирургия, лицевочелюстна хирургия, 
курортология, физикална терапия и рехабилитация.

 Според територията на обслужваното население болниците биват: 
 �. районни – когато в лечебното заведение се лекуват граждани от една 
и съседни общини; 
 2. областни – когато в лечебното заведение се лекуват граждани на об
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щини от една област; 
 3. междуобластни – когато в лечебното заведение се лекуват граждани 
от различни области; 
 4. национални – когато в техни структури се извършват уникални за 
страната диагностичнолечебни дейности и научноизследователска работа по 
прилагането на съвременни медицински технологии или се изпълняват задачи 
по разработването и провеждането на националната здравна политика. 

 Управител, съответно изпълнителен директор, на лечебното заведе
ние може да бъде само лице с образователноквалификационна степен „магис
тър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 
мениджмънт или лице с образователноквалификационна степен „магистър” по 
икономика и управление и с призната специалност по медицинска информати
ка и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

 източници за финансиране на лечебните заведения могат да бъдат: 
 �. Националната здравноосигурителна каса; 
 2. републиканският и общинските бюджети; 
 3. доброволни здравноосигурителни фондове; 
 4. местни и чуждестранни юридически и физически лица.
 
 В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Наци
оналната здравноосигурителна каса, лечебните заведения формират цена. 
 Държавата и общините могат да финансират държавните или общински
те лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени със Закона за държав
ния бюджет и с общинските бюджети. 
 
 целеви субсидии се отпускат за: 
 �. придобиване на дълготрайни материални активи; 
 2. основен ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение; 
 3. информационни технологии и системи; 
 4. финансово оздравяване на лечебни заведения за болнична помощ; 
 5. лечебни заведения, които се намират в райони с повишен здравен 
риск. 
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 Статистика

 Според данни от Националния статистически институт през 2006 година 
в България има 270 болници, като �39 от тях са многопрофилни, а �3� са специа
лизирани. Броят на болничните легла е 43 645.

 болници и болнични легла, 2001-2006

Заведения
2001 2002 2003 2004 2005 2006

брой легла брой легла брой легла брой легла брой легла брой легла

БОЛНИЦИ 
в това число:

244 52 712 251 46 929 249 45 070 257 43 597 262 45 537 270 43 645

многопрофилни 
болници 

140 38 279 140 33 512 135 32 404 140 31 337 141 32 517 139 30 470

специализирани 
болници*

104 14 433 111 13 417 114 12 666 117 12 260 121 13 020 131 13 175

 * Вкл. други болници
 източник: НСИ

 Според данни на Националния център по здравна информация за 2005 
година около �7% от болниците са били частни, като в тях са разположени малко 
над 3% от общия брой болнични легла. През 2006 вече 20% от болниците са час
тни, като в тях са 4.6% от общия брой болнични легла. 
 За сравнение в много европейски страни делът на частния сектор е 5, 
�0 или дори �5 пъти поголям (в Белгия леглата в частните болници са 65% от об
щия брой легла в болничната система)2.

2 Модел за финансиране на болничното здравеопазване, проф. Цекомир Воденичаров и колектив, 2006.
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 болници през 2006 година

 източник: Национален център по здравна информация

 По болнични легла на �00 хиляди души население България е сред стра
ните с повече легла от средното в ЕС. България например има с почти две трети 
повече болнични легла от Великобритания. Има значително повече легла и от 
Италия, Норвегия, Холандия и пр.

 болнични легла на 100 000 души население

  2004 2005

Турция 241.2 :

Португалия 365.1 :

Испания 344.5 339

Кипър 421 380

Великобритания 398.3 388.7

Италия 400.6 400.9

Норвегия 420.6 405.9

Холандия 438.2 437.2

Македония 477.8 470.2

Гърция 469.8 473.8

Словения 480.1 483.9

Хърватия 552.7 545

Естония 581 548.4

Лечебни заведения за болнична помощ - всичко 270      43645

Многопрофилни болници 122 27637

Многопрофилна болница за активно лечение 122 27637

Специализирани болници 72 8194

Специализирана болница за активно лечение 31 3704

Специализирана болница за долекуване и продължително лечение 9 470

Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация 10 715

Специализирана болница за рехабилитация 22 3305

Психиатрични болници 12 2790

Други болнични заведения 1 60

Болници към други ведомства 9 2960

Частни заведения за болнична помощ 54 2004
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Швейцария 568.9 555.6

Ирландия 574.4 559.6

ЕС15 577.2 570.7

ЕС25 592.7 586.6

ЕС27 595.9 590.4

България 611.6 642

Полша : 652.2

Румъния 658.3 661.8

Словакия 689 677.1

Финландия 705.6 704.2

Франция 749.6 734.8

Малта 755.2 743.7

Белгия 749.1 744.8

Латвия : 766.4

Австрия 776.5 770.9

Унгария 782 786.2

Литва 840.8 814.7

Германия 857.6 846.4

Чехия 859.3 850.3

 източник: Евростат
 
 По региони се забелязва силна неравномерност на разпределението на 
броя легла. Докато в Ямбол има под 35 легла на 20 хиляди души население, в Ло
веч те са почти 80. Столицата също е сред регионите с наймного легла на човек 
от населението, но обяснението е свързано с наличието на големи национални 
и университетски болници, които се посещават не само от жителите на града, но 
и от цялата страна.

 брой легла по области към 31.12.2006

  Легла
На 10 хил. 
население

Ямбол 500 34.6

Хасково 999 37.8

Разград 534 38.7

Варна 1831 40.1

Шумен 820 41.5
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Перник 585 41.9

Бургас 1763 42.2

Видин 484 42.2

Силистра 561 42.3

Благоевград 1423 43.1

Русе 1108 43.4

Сливен 970 46.4

Враца 967 47

Плевен 1430 47.4

Добрич 975 47.6

Търговище 670 49.9

В. Търново 1452 51.7

Пазарджик 1563 52.8

Монтана 870 53

Пловдив 3879 54.9

Кърджали 875 55.6

София 1450 56.1

Общо 43645 56.8

Смолян 745 57.4

Габрово 885 65.8

Ст. Загора 2444 68.2

София-столица 8484 68.5

Кюстендил 1160 76.9

Ловеч 1258 79.9

 източник: Национален център по здравна информация
 

 В тази връзка според Министерството на здравеопазването:3

Съществуват диспропорции по отношение на лечебните заведения за бол-
нична помощ по брой, географско разположение и характер на дейността. 
Има различия в ресурсното обезпечаване на лечебните заведения за болнич-
на помощ в различните области. 
 Проблемите във финансирането и издръжката на болниците са едни от 
основните в системата. Постоянно високите разходи се генерират поради  
комбинация от няколко неблагоприятни момента: голям брой болници, ниска 
използваемост на легловия фонд, неефективен мениджмънт и финансов кон-
трол. Някои от болниците не са ограничили разходите си в съответствие 
с получаваните приходи и изразходват повече, като очакват допълнителни 

3  Проект на Hационална здравна стратегия 200720�3 г., http://www.mh.government.bg/site/download/?&id=�9. 
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средства от държавния бюджет. Редовна практика през последните 3 годи-
ни е преразходите да бъдат погасявани със средства, предоставени от Ми-
нистерството на финансите. Това създава възможност за нецелесъобразни 
действия и не стимулира управленските умения. 

 По отношение на брой болници на �00 хиляди души население България 
също е сред страните с относително много болници – над 4 на �00 хил. души.4 То
ва е с около една трета повече от средното в ЕС и с над 50% повече, отколкото в 
новите страни – членки на ЕС. Разбира се, има и страни с повече болници от Бъл
гария, – като този показател е важен, но не бива да се абсолютизира, доколкото 
зависи и от големината на страната, географски характеристики и пр.

 болници на 100 000 души население

 2005 (2004)

Швеция 0.9

Холандия 1.22

Испания 1.76

ЕС – нови 2.63

Гърция 2.88

ЕС15 3.19

Австрия 3.21

България 4.01

Германия 4.12

Ирландия 4.43

Швейцария 4.67

Франция 4.77

Финландия 7.03

 източник: Национален център по здравна информация

4 Както посочи д-р Христо Хинков при обсъждането на по-ранен вариант на настоящия текст: „В края на девет-

десетте години бяха закрити голям брой легла, поради което се изравнихме със средните показатели за Източна 

Европа. Особеното беше, че почти нито една болница не беше закрита като сграда и като юридическо лице.”
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 финансиране

 Общите разходи за здравеопазване (държавни + частни) са между 7.3
8% от БВП през последните години. Болниците получават приходи главно от: 
 –  НЗОК по клинични пътеки;
 –  частните здравни фондове по договор;
 –  Министерството на здравеопазването за финансиране на национал
ни програми, капиталови разходи и покриване на загуби;
 –  пациентите – потребителски и други такси.

 Приходите на болниците от НЗОК за 2008 г. са 785.5 милиона лева.5 През 
последните години това на практика е основният източник на финансиране за 
болниците. Министерството на здравеопазването има �4�.7 милиона лева в бюд
жета си за болнична помощ.6 
 В допълнение има предвидени допълнителни средства в размер на:
 • 40 милиона лева за интензивно лечение;
 • 55 милиона за хемодиализа;
 • �0 милиона за осигуряване на кръв и кръвни съставки;
 • 22 милиона за трансплантации;
 • 62 милиона за спешна медицинска помощ и пр. 
 Значителна част от тези средства също постъпва в болниците.

 Финансирането от НЗОК се получава по клинични пътеки, цените на кои
то найчесто са определени едностранно от НЗОК. Дори в случаите когато това 
не е така, болниците нямат никакво участие при определянето на цените. Запла
щането на клинични пътеки е еднакво без различия по регионален признак или 
вид и качество на болницата.
 • В годините, в които се сключва Национален рамков договор, този до
говор се сключва между здравната каса (доминирана от държавата и с бюджет, 
определен от държавата) и Българския лекарски съюз (плюс Българския зъболе
карски съюз) – професионална организация на лекарите (стоматолозите). Осигу
рените, които финансират системата, и болниците, които извършват здравните 
услуги, са изключени от договарянето. Самото договаряне е между два монопо
листа и на практика изключва пазарни елементи и диференцирано третиране и 
заплащане.
 • В годините, в които не се сключва Национален рамков договор, здрав
ната каса още попряко и едностранно определя цените по здравните пътеки на 
база на наличните ресурси (и без особени усилия за оценка на реалните разходи).
5 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година.
6 Проектобюджет на Министерството на здравеопазването за 2008 година и прогноза за 2009 и 20�0 година в прог-

рамен формат.
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 Финансирането от МЗ се извършва по сходен начин – чрез дискреция от 
министъра на база на наличните ресурси. Това в още поголяма степен се отнася 
за покриването на загубите на болниците, което обичайно се случва в края на 
годината.
 Потребителските такси са определени като процент от минималната зап
лата, т.е. те на практика се определят от правителството без никаква връзка с 
нуждите на лечебните заведения. В допълнение в закон е определен кръгът ли
ца, които не заплащат такива такси, без да е предвиден механизъм за финансово 
компенсиране на лечебните заведения.
 Единствено при договорите с частни доброволни здравни фондове и 
при определяне на такси за допълнителни услуги за пациентите болниците имат 
възможност да оказват влияние върху размера на прихода си. Във всички оста
нали случаи те са изцяло зависими от решението на външен за тях администра
тивен орган – НЗОК, МЗ, МС. 
 В резултат на това приходите на болниците са далеч от пазарните нива. 
Конкуренцията между болниците е затруднена, а стимулите за финансова ефек
тивност са минимални (особено като се има предвид очакването, че загубите ще 
бъдат поети от бюджета). Не на последно място като резултат от тези проблеми 
се проявяват и неформални (сиви) плащания в системата на здравеопазването. 
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 капиталови разходи

 В консолидирания държавен бюджет са заложени 93.8 милиона лева за 
капиталови разходи в системата на здравеопазването през 2008 година.7 Тук се 
включват както болниците, така и всички останали институции в здравеопазва
нето. Включват се всички капиталови разходи на всички нива на държавното 
управление (не се включват единствено средства извън консолидирания държа
вен бюджет – по проекти, фондове, и евентуално вътрешни ресурси на болници
те, ако имат такива).
 За сравнение общата инвестиция в частната болница „Токуда” ще достиг
не �40 милиона лева8 до средата на 2008 година при �000 болнични легла и �000 
лекари и медицински сестри. Можем да приемем, че това е пазарен измерител 
за нужните инвестиции в модерно болнично оборудване на �000 легла (в случая 
с „Токуда” се изгражда и нова сграда).
 Според данни на НСИ в България има общо над 43 хиляди легла, т.е. за 
да се модернизира цялата болнична система, са необходими 43 пъти повече па
ри, отколкото са инвестирани в „Токуда” (в случая с „Токуда” се изгражда и нова 
сграда – при държавните и общинските болници ще има нужда от сериозни ре
монти). Това представлява около 6 милиарда лева, или почти 70 пъти повече, 
отколкото се отпускат за капиталови разходи на всички държавни болници.
 Разбира се, инвестициите в болниците не са еднократен акт, техниката 
постоянно трябва да се заменя, да се ремонтира, да се купува нова и посъвре
менна. На практика на всеки �0�5 години оборудването трябва да се обновява, 
което само по себе си изисква няколкостотин милиона лева годишни разходи.
 Държавният бюджет не осигурява и малка част от необходимите сред
ства за инвестиции и едва ли в близко бъдеще може да го направи, тъй като 
необходимите средства са в пъти повече от целия бюджет за здравеопазване. В 
същото време болниците са държавна и общинска собственост и нямат частен 
собственик, който да може да осигури финансиране. Нямат и достъп до капита
ловия пазар, за да намерят допълнително финансиране.
 Достъпът до банково кредитиране също не е лесен за болниците от пуб
личния сектор, доколкото те трудно могат да си позволят да ипотекират сгради
те и оборудването си, без да предизвикат политически скандал и подозрения за 
скрита приватизация. Освен това, работейки много често на загуба, те не са и 
сред найжеланите клиенти за банките. 
 Поради това тяхната кредитоспособност се крепи единствено на импли
цитната държавна гаранция – допускането, че държавата няма да позволи бол
ници да фалират и че винаги ще им помогне, когато се наложи. Което от своя 
страна допълнително засилва опасенията на Министерството на финансите, че 
7  Доклад по Закона за държавния бюджет за 2008 година.
8 Решение на Министерския съвет - http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=00�&p=0�75&n=002399&g. 
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ако допусне свободен достъп до финансови ресурси за болниците, те ще започ
нат да трупат квазифискални дефицити и задължения, които могат да създадат 
голям риск за публичните финанси. Причината за тази ситуация е именно дър
жавната/общинската собственост върху болниците. При частните болници подо
бен проблем не съществува.
 На практика сегашната система на финансиране и собственост на бол
ниците ги обвързва изцяло с държавата, което ги предпазва от фалит. От друга 
страна обаче, именно поради тази причина пред тях са отрязани и пътищата за 
модернизация и развитие. 
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 заплати

 Публичната собственост на болниците не им позволява и да определят 
заплатите си свободно. Както всички предприятия в обществения сектор, и за 
болниците има специални правила за определяне на разходите за заплати. Еже
годно правителството приема с постановление “Наредба за образуване на сред
ствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или 
общинско участие”9. Според наредбата:

 „Средствата за работна заплата за държавните и общинските лечебни 
заведения – търговски дружества, се определят при условия и по ред, утвърде-
ни от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на труда и 
социалната политика и с министъра на финансите.”

 Въз основа на наредбата министърът на здравеопазването съгласувано 
с министъра на финансите и министъра на труда издава инструкция за образува
не средствата за работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения, 
с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.�0

Според инструкцията:
 • Търговските дружества – лечебни заведения за извънболнична и бол
нична помощ, които са приключили 2006 г. с печалба по счетоводния баланс, 
имат положителен финансов резултат за 2007 г. с натрупване към края на съот
ветното тримесечие и нямат просрочени задължения към края на отчетното 
тримесечие, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финан
совоикономическото си състояние.
 • Търговските дружества – лечебни заведения за болнична помощ, ко
ито приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и ня
мат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват сред
ствата за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за 
работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с норматив 0,80 на 
всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, 
сключени с държавни или общински органи, с Националната здравноосигури
телна каса за изпълнени клинични пътеки и за извършени дейности и изслед
вания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ, 
както и приходите от медицински и немедицински услуги.
 • Търговските дружества – лечебни заведения за болнична помощ, кои
то приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и имат 

9 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно 

или общинско участие, приета с ПМС №��� от �5.05.2007 г., обн. ДВ, бр. 40 от �8 май 2007 г.
�0 Министерство на здравеопазването, Инструкция №� от 24 октомври 2007 г. за образуване на средствата за 

работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения, с над 50 на сто държавно или общинско участие 

в капитала, през 2007 г., в сила от 0�.0�.2007 г., обн. ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г.
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просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват сред
ствата за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства 
за работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с норматив 0,70 
на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, 
сключени с държавни или общински органи, с Националната здравноосигури
телна каса за изпълнени клинични пътеки и за извършени дейности и изслед
вания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ, 
както и приходите от медицински и немедицински услуги.
 • Търговските дружества – лечебни заведения за болнична помощ, ко
ито приключват отчетното тримесечие със загуба и нямат просрочени задъл
жения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата за работна зап
лата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от 
предходното тримесечие са увеличават с норматив 0,60 на всеки процент от об
щото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с държавни 
или общински органи, с Националната здравноосигурителна каса за изпълнени 
клинични пътеки и за извършени дейности и изследвания от високоспециализи
раната и специализираната извънболнична помощ, както и приходите от меди
цински и немедицински услуги.
 • Търговските дружества – лечебни заведения за болнична помощ, 
които приключват отчетното тримесечие със загуба и имат просрочени задъл
жения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата за работна зап
лата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от 
предходното тримесечие се увеличават с норматив 0,50 на всеки процент от об
щото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с държавни 
или общински органи, с Националната здравноосигурителна каса за изпълнени 
клинични пътеки и за извършени дейности и изследвания от високоспециализи
раната и специализираната извънболнична помощ, както и приходите от меди
цински и немедицински услуги.
 • Търговските дружества – лечебни заведения за болнична помощ, ко
ито приключват отчетното тримесечие със загуба, увеличават загубата и прос
рочените задължения спрямо предходното тримесечие, не могат да увеличават 
средствата си за работна заплата, достигната през предходното тримесечие.

 На практика държавната (и общинската) собственост върху болниците 
ограничава и автономията на болниците по отношение на определянето на зап
латите. Липсата на пазарни цени, частна собственост върху болниците и достъп 
до финансиране води като естествена последица и държавно регулиране на зап
лащането. В допълнение меките бюджетни ограничения (и наложилата се прак
тика държавата да покрива дълговете на болниците) водят до силни стимули за 
трупане на дългове и загуби, които в крайна сметка се отразяват пряко и нега
тивно на персонала на болниците.
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 Непазарното определяне на заплатите е проблем не само за индивидуал
ни болници, които могат да загубят служителите си, но и за системата като цяло, 
която не може адекватно да оцени лекарския труд (както и труда на останалите 
болнични служители). Не е изненадващ фактът, че при такава ситуация се стига 
до недостиг на сестри и друг среден медицински персонал в болничните заведе
ния. В дългосрочен план това може да се отрази и върху стимулите за следване 
на медицина и съответно да доведе до дефицит на кадри и при лекарите.
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 погрешни стимули за насоката на конкуренцията 

 Липсата на достатъчна степен на автономия при болниците по отноше
ние на управление на финансирането и осигуряване на инвестиции, управле
ние на разходите и заплатите, както и погрешните стимули в резултат на меките 
бюджетни ограничения до голяма степен задържат системата. Както начинът на 
финансиране ограничава болниците, така и начинът на управление и държавна
та собственост върху болниците ограничава възможностите за правилно насоч
ване на стимулите в системата. 
 Конкуренцията в сектора на здравеопазването трябва да бъде насочена 
към осигуряване на максимална стойност, полезност, за потребителя, т.е. към ре
зултатите. Основните принципи на стойностно насочената конкуренция според 
професора от Харвард Майкъл Портър са:�� 
 • фокусът трябва да бъде върху стойността за пациента, а не само вър
ху намаляване на разходите; 
 • конкуренцията трябва да се базира на резултатите; 
 • конкуренцията трябва да е центрирана върху медицинското състоя
ние през целия цикъл на лечение; 
 • висококачественото лечение е поевтино; 
 • стойността трябва да бъде осигурена от опита на доставчика, мащаба 
и изучаване на ниво медицинско състояние; 
 • конкуренцията трябва да е регионална и национална, не само локал
на; 
 • информация за резултатите, които да подкрепят стойностно базира
ната конкуренция, трябва да бъде широко достъпна; 
 • иновациите, които увеличават стойността, трябва да бъдат силно въз
награждавани. 

 Основният въпрос е свързан с фокусиране към резултатите (за единица 
разход), което предполага и измерване и публикуване на подобна информация. 
Фокусирането към резултатите обаче е свързано и с възможността болниците 
да имат реална автономия, която при сегашната доминираща държавна собстве
ност просто не съществува. 

 

�� Michael Porter, Elizabeth Teisberg, Redefining Helth Care. Creating Value-Based Competition on Results, Harvard Business 

School Press, 2006. 
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 ефективност и навлизане на добри практики в мениджмънта 

 Една болница се състои от сгради, лекари, сестри, медицинска техника, 
информационни технологии и т. н. Това, което придава цялост на организацията 
и определя качеството на услугата, която тя доставя, е нейното управление. 
 Мениджмънтът не е важен само за болниците, той е определящ за пове
чето начинания, предприятия и организации. Науката за управлението е с дълга 
история и големи постижения, а натрупаното знание и опит в развитите страни 
са огромни, включително по отношение на управлението на болничния сектор. 
Те могат да навлизат в страната по много канали – чрез образователната систе
ма, обмен на специалисти и др. 
 Обикновено обаче държавните структури са много тромави във възпри
емането на водещи мениджърски практики, ако въобще тръгнат в тази посока. 
Политическите назначения и ограничената автономия на държавните болници 
също не допринасят за лесния трансфер на ноухау. 
 Опитът от реформите в много сектори на икономиката на България 
(както и опитът от липсата на реформи в някои) показва, че държавните пред
приятия не успяват ефективно да въведат съвременни мениджърски практики. 
Много полесно това се случва в частните организации, които осъзнават много 
поясно ефекта от доброто управление, но на практика и там не се постигат най
добрите световни модели. 
 Найдобри резултати в България постигат частните компании, които са 
собственост на чуждестранни компании. С една осма от работниците чуждес
транните компании в България произвеждат една трета от добавената стойност 
в България.�2 Чуждите компании произвеждат 3 пъти поголяма добавена стой
ност с един зает, което им позволява да плащат и повисоки заплати. Печалбите 
им от един зает са с около 4050% повисоки, отколкото при предприятията, ко
ито са собственост на местни лица. 
 Забавянето на приватизацията в болниците и съответно липсата на дос
татъчно чужди инвеститори в сектора се отразява силно негативно на трансфе
ра на ноухау, на подобряването на ефективността и качеството на системата. 

�2 Eurostat, Foreign-controlled enterprises in the EU, Statistics in Focus, 30/2008. 



��

Приватизация на болниците. възможност и Предизвикателство

 привАтизАция 

 какво е приватизация? 

 Под приватизация се разбира прехвърляне на собственост от държав
ния (обществения) сектор към частния сектор на икономиката. В тесния смисъл 
на понятието става въпрос за продажба на държавна собственост на частни ли
ца и компании. В поширокото значение на думата обаче се включва прехвърля
нето в частния сектор на функции, които досега са изпълнявани от държавата 
(без да е задължително това да включва трансфер на материални активи). 
 Приватизация може да се реализира под различни форми (някои от кои
то са известни и като публичночастно партньорство): 
 – продажба на дялове или акции – с преговори, конкурс или търг или 
през фондовата борса; 
 – продажба на активи (сгради, машини и пр.); 
 – прехвърляне на дейности на външни доставчици (аутсорсване) – об
служване, доставки, счетоводство, поддръжка, осигуряване на персонал и т. н.; 
 – концесия или дългосрочен наем; 
 – прехвърляне на управлението на частна компания. 
 Списъкът не е изчерпателен – на практика има десетки процеси и техни
ки за извършване на приватизация.�3 
 Основният въпрос при приватизацията е свързан със стимулите, а не с 
формалното прехвърляне на функции или дейности на частния сектор. Ако оп
ределен актив се прехвърли на частна компания за управление, но в същото 
време държавата поеме всички финансови и оперативни рискове от дейността, 
то тогава трудно може да се говори за реална приватизация. 
 Найчистият модел на приватизация е цялостно прехвърляне на собстве
ността и отговорностите върху частна компания. Такава е например продажба
та на контролен пакет акции от едно предприятие (или болница) на частен ин
веститор, като държавата не му гарантира запазен пазар, поръчки, субсидии и 
пр. 

�3 Виж например The Privatization Center, Types and Techniques of Privatization или U.S. General Accounting Office, Terms 

Related to Privatization Activities and Processes, �997, GAO/GGD-97-�2�. 
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 приватизация – позитивни ефекти 

 Приватизацията вече десетилетия е широко навлязла в ежедневна упот
реба и в голяма степен е загубила идеологическия си оттенък Много от успеш
ните реформаторски политики включват приватизация на държавни активи, 
дейности, функции. Причините за разпространението на приватизацията като 
важна реформаторска политика са много: 

• ефективност на частната собственост – частните компании в пове
чето случаи за разлика от държавните успяват да постигнат подобри фи
нансови резултати, качество и обслужване на потребителите; 
• достъп до финансиране – частните компании имат много полесен и 
на практика неограничен достъп до финансиране за печеливши проек
ти, които увеличават удовлетворението на потребителите; 
• политическа намеса – приватизацията ограничава възможностите 
за пряка политическа намеса в управлението на компаниите, намалявай
ки влиянието на късия времеви хоризонт на политиците върху компа
ниите; това увеличава общата ефективност в икономиката и нивото на 
доходи и благосъстояние; 
• корупция – частният собственик има много повече стимули и въз
можности да се справи с корупционни проблеми от държавата и нейни
те институции; докато частният собственик управлява своя собственост, 
държавният чиновник или политикът управлява чужда собственост за 
кратко време, което е добра среда за неефективност и корупция;
• конкуренция и пазарни правила – държавата найчесто не допуска 
държавните предприятия да фалират, губейки по този начин ценните ре
сурси на данъкоплатците; пазарът възнаграждава ефективните и изхвър
ля неефективните компании (чрез фалит, изкупуване, сливане и пр.); 
• стимули – частните компании имат стимул да увеличават качеството 
на продукцията и да мислят за клиента, защото без клиенти ще фалират; 
държавните компании найчесто имат стимул да лобират за повече суб
сидии, преференции и държавна помощ, а клиентите са на заден план; 
• гъвкавост – частните компании могат да реагират бързо на пазарни
те сигнали, да променят начина си на управление, финансиране, запла
щане, за да са конкурентни и да задържат обучен и образован персонал; 
държавните компании заради централизацията на управлението, необ
ходимостта да спазват бюджетни изисквания или недобър мениджмънт 
не могат да постигнат подобни нива на гъвкавост; 
• отчетност и контрол – към частните компании се проявява много 
поголяма взискателност от страна на обществото и съответните дър
жавни органи; много често към държавните компании отношението е 
поскоро съжалително, отколкото взискателно, с произтичащите от това 
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допълнителни проблеми (липса на прозрачност, бюрократично отноше
ние и пр.); 
• трансфер на опит – приватизацията на държавна компания (органи
зация, болница), чрез която се привлича стратегически инвеститор с дъл
гогодишен опит в съответната индустрия, е найбързият и лесен начин 
за трансфер на знания, умения и добри практики; 
• пазарно възнаграждение и грижа за персонала – държавните ком
пании и структури много често практикуват бюрократични форми на 
заплащане и управление на персонала; частните компании, зависейки 
изцяло от клиентите си и тяхната удовлетвореност от услугата, са при
нудени да работят много попазарно, възнаграждавайки служителите 
според техните знания, опит, умения, постигнати резултати и създавай
ки подходяща среда за привличане на необходимите кадри; 
• приходи за държавата – приватизацията осигурява ресурси на пра
вителството, с които то финансира важни публични проекти, осигурява 
бюджетна и макроикономическа стабилност, изплаща държавните дъл
гове, стабилизира пенсионната система и по този начин допълнително 
подпомага развитието; 
• движение на ресурсите – частната собственост върху ресурсите ги 
насочва към найполезната им употреба; държавната собственост най
често задържа ресурси в сектори, компании и отрасли, които загиват, и 
по този начин обществото губи. 

 Преглед на над �00 изследвания за приватизацията и конкуренцията по
казва, че спестените разходи са между 20% и 50% в резултат на приватизацията 
и увеличената конкуренция.�4 

�4 John Hilke, Cost Savings from Privatization: A Compilation of Study Findings, Reason Foundation, �993. 
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 бълГАрСкият опит С привАтизАциятА 

 Макроефекти 

 Преди приватизацията в България (която основно се реализира в края 
на 90те години на ХХ век) почти всички държавни компании са на загуба, както 
и почти всички (а в някои години – всички) държавни отрасли са на загуба. Нее
фективността на държавния сектор е очевидна.

 Финансови резултати на държавните фирми 
 (% от балансовите активи)�5 

Година промишленост Строителство транспорт търговия други 
1992 7.87 0.26 0.08 �.62 0.00 

1993 �2.74 2.�7 6.99 �.�4 4.96 

1994 4.89 2.�4 3.28 0.43 5.37 

1995 4.24 �.�4 5.23 �.3� �.�0 

1996 5.54 �.�8 5.85 �.78 6.7� 

1997 2.89 0.99 3.43 2.30 2.50 

 До �996 година заетите в обществения сектор на икономиката са повече 
от заетите в частния сектор. Едва през �997 година частният сектор има повече 
заети, отколкото държавният. През 2007 година частният сектор вече заема над 
70% от заетостта в България. 

 Продължаващият ръст на частния сектор осигури и увеличаваща се зае
тост, и постепенен спад на безработицата. През 2007 безработицата в България 
достигна найниското ниво, откакто е започнало измерването на показателя в 
страната. 

�5 Michael Berlemann, Kalin Hristov, Nikolay Nenovsky, Lending of Last Resort, Moral Hazard and Twin Crises: Lessons from the 

Bulgarian Financial Crisis �996/�997, William Davidson Working Paper 464, 2002. 
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 заети в обществения и частния сектор на икономиката 
 на българия, 1990-2006�6 

 обществен сектор             частен сектор

 Губещата държавна собственост и малкият дял на частните компании 
са и причина за икономическия спад, отчитан през повечето години от �989 до 
�997. Едва след извършването на бърза приватизация и увеличаването на частна
та собственост започват да се отбелязват позитивни темпове на икономически 
растеж. 
 Почти две трети от приватизираните държавни активи са раздържавени 
в рамките на 3 години – от �997 до �999. Именно тогава се забелязва и голяма 
промяна в темповете на икономически растеж – от отрицателни те се променят 
на трайно положителни. 

 Приватизация по години, 1993-2007�7 

ВЕДОМ-
СТВА

Раздържавени активи, изчислени като процент от общите активи на 
държавните предприятия по балансова стойност към 31.12.1995 (в %)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Общо

АП 0,32 1,47  0,50  3,53  2,38  1,76  13,99  2,32  0,60  0,99  1,36  2,58  1,51  1,02  0,43  34,77 

Всички
ведомства, 

вкл. АП
0,37  1,63  1,07  4,09  3,78  4,47  16,96  4,43  0,97  1,16  1,36  2,58  1,51  1,02  0,43  45,84 

ЦМП 14,58   14,58 

Общо 0,37  1,63  1,07  4,09  18,36  4,47  16,96  4,43  0,97  1,16  1,36  2,58  1,51  1,02  0,43  60,41 

 

�6 Зорница Манолова, За работната сила и вноса на работници, ИПИ, Преглед на стопанската политика, бр. 369, 
2� март 2008. 
�7 Източник: Агенция за приватизация. 
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 С напредването на приватизацията и темповете на развитие на иконо
миката се увеличават, като вече цяло десетилетие българската икономика отбе
лязва възходящо развитие – нещо, което рядко се е случвало в историята на 
България. Неслучайно вече безработицата достигна найниските нива, откакто 
е започнало събирането на данни. Именно в резултат на приватизацията беше 
преодоляна кризата от началото на 90те години.

 икономически растеж (спад) – 1990-2007

 Подобни са развитията и при банковата система: 
 –  докато банковата система беше доминирана от държавни банки, тя 
беше неефективна и нестабилна и в крайна сметка достигна до пълен разпад 
през �996 година; 
 –  след приватизацията банковата система се стабилизира и разви, уве
личавайки бързо предлаганите услуги и осигурявайки достъп до финансиране 
за фирмите и гражданите. 
 Тотално доминираният от държавата банков сектор доведе до найголя
мата и скъпа банкова криза през 90те години, съпровождана от хиперинфлация 
– нещо непознато в повечето страни от Европа. От нея икономиката и банковата 
система излезе благодарение на приватизацията в края на 90те години на ХХ 
век.
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 Фискална цена на банковите кризи18 

Страна 
Фискални разходи поради банкови кри-

зи, 1991-1998, % от БВП 

България 41.6 

Чехия 25.4 

Унгария 12.9 

Македония 30.3 

Полша 7.4 

Естония 1.9 

Латвия 2.7 

Литва 3.1 

Грузия 0.1 

Казахстан 18.4 

Киргизстан 10.6 

�8  Helena Tang, Edda Zoli and Irina Klytchnikova, Banking Crises in Transition Countries: Fiscal Costs and Related Issues, 2000, 

World Bank Working Paper 2484. 
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 нАчин нА извършвАне нА привАтизАциятА 

 Наймного приватизационни сделки са сключени с български частни 
компании. На второ място са сделките с работническомениджърски дружес
тва. Наймалко сделки са сключени с чуждестранни купувачи, но в общия слу
чай става въпрос за найголемите и скъпи предприятия. 
 Общите приходи от приватизация от �993 година насам са над 5.6 мили
арда долара, а общият финансов ефект от сделките е над �� милиарда долара (в 
общия ефект се включват и поетите задължения, както и договорените инвести
ции). Интересно е, че ��0 сделки с чужди купувачи са осигурили почти половина
та приходи от приватизацията, докато останалите над 5�00 сделки са осигурили 
другата половина. 

 вид на купувачите в българската приватизация�9

 

ВЕДОМСТВО ОБЩО

Купувачи по сделките

чужде-
странен

раб./
менидж.

чл. 35, 
ал.1, т.1 от

ЗППДОП
(отм.)

чл. 35, 
ал.1, т.2 от

ЗППДОП
(отм.)

други

Агенция за приватизация 1379 103 226 63 198 789

Министерство на икономиката 2388 48 545 280 326 1189

промишленост 1043 36 372 52 43 540

търговия 984 6 137 191 251 399

туризъм 361 6 36 37 32 250
Министерство на транспорта 
и съобщенията 355 1 135 46 19 154

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 395 8 195 62 20 110

Министерство на земеделието 
и горите 550 2 298 42 15 193

Министерство на културата 50 0 1 27 13 9

Министерство на здравеопазването 46 4 20 1 0 21
Министерство на образованието 
и науката 3 0 2 0 0 1

Министерство на енергетиката 
и енергийните ресурси 72 0 13 9 24 26

Всичко 5238 166 1435 530 615 2492

�9 Агенция за приватизация, Справка за вида на купувача по сключените сделки от ведомствата за периода 

0�.0�.�993 - 3�.�2.2007 година. 
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 използвани приватизационни техники – предприятия20 

ВЕДОМСТВА

Слючени сделки за дялове и акции от предприятия чрез:

търгове конкурси

преки 
преговори 

вкл. по 
чл. 35 

ФБ ЦТ ОБЩО

АП 299 126 283 27 100 835

МИ 39 315 543 37 164 1098

промишленост 39 149 387 36 159 770

търговия 0 138 110 1 3 252

туризъм 0 28 46 0 2 76

МЗГ 11 329 62 0 25 427

земеделие 11 329 61 0 25 426

гори 0 0 1 0 0 1

МРРБ 1 198 75 0 0 274

МТС 2 126 51 0 32 211

транспорт 2 126 50 0 32 210

съобщения 0 0 1 0 0 1

МК 0 1 11 0 0 12

МЗ 0 7 32 0 0 39

МОН 0 2 0 0 0 2

МЕЕР 0 2 18 0 10 30

ОБЩО 352 1106 1075 64 331 2928

20 Агенция за приватизация, Справка за използваните приватизационни техники по сключените сделки от ведом-

ствата (за периода от 0�.0�.�993 г. до 3�.�2.2007 г.). 



��

 използвани приватизационни техники – обособени части и общо2� 

ВЕДОМСТВА

Слючени сделки за обособени части чрез:

търгове конкурси

преки 
преговори 

вкл. по 
чл. 35 

ОБЩО
ОБЩО

СКЛЮЧЕНИ
СДЕЛКИ

АП 178 56 322 556 1391

МИ 108 249 933 1290 2388

промишленост 75 20 178 273 1043

търговия 27 145 560 732 984

туризъм 6 84 195 285 361

МЗГ 8 71 44 123 550

земеделие 8 71 39 118 544

гори 0 0 5 5 6

МРРБ 4 41 76 121 395

МТС 16 30 98 144 355

транспорт 16 30 98 144 354

съобщения 0 0 0 0 1

МК 0 0 38 38 50

МЗ 0 4 3 7 46

МОН 0 1 0 1 3

МЕЕР 13 1 28 42 72

ОБЩО 327 453 1542 2322 5250

 Чрез търг са приватизирани малко над една десета от всички предпри
ятия, а броят на приватизираните през фондовата борса предприятия е симво
личен. В почти половината от случаите е използвана техниката „преговори с по
тенциален купувач“, която е силно непрозрачна и дава големи възможности за 
дискреция. Конкурсите са друга сравнително често използвана техника за при
ватизация, като те са междинна форма между търг и преговори с потенциален 
купувач. 
 Според изследване на НСИ от 2005 година22 

 Приходите от приватизацията на държавната собственост за целия 
разглеждан период възлизат на 4 969 928 хил. лева, от които в брой � 797 884 
хил. лв. (36.2%), т.е. доминират непаричните плащания (63.8%). Приходите 
са от сделки, реализирани от Агенцията за приватизация (65%), като преоб-
ладават плащанията в налични пари (64.7%), докато в другите приватизира-

2� Пак там. 
22 НСИ, Приватизацията в Република България към 3�.�2.2004 година.
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щи органи доминират плащанията в непарични средства (компенсаторни 
инструменти). 

 Масова приватизация 
 Близо една трета от приватизацията в България се осъществява чрез т. 
нар. „масова приватизация“. Всеки пълнолетен български гражданин получава 
ваучер (бонова книжка), който му дава право да закупи акции от предложени за 
приватизация компании или от специално създадени приватизационни фондо
ве. 
 На практика чрез този подход на приватизация собствеността върху 
предприятията се прехвърля напълно безплатно за купувачите. Целта е всички 
български граждани да станат акционери, т.е. собственици на приватизираните 
предприятия. На практика по този начин контролът върху множество държавни 
предприятия беше прехвърлен на управителите на приватизационните фондо
ве. 
 Масовата приватизация трансферира определен ресурс от активи към 
частния сектор, без държавата да получи нищо в замяна. Част от този ресурс 
достигна до гражданите (под формата на акции или приходи от продажбата им), 
голяма част остана в управителите на фондовете. Масовата приватизация не ус
пя да създаде активен капиталов пазар. 

 работническо-мениджърски дружества (рМд) 
 Т. нар. РМДта са дружества на работниците и мениджърите в предприя
тията, които ползваха определени преференции при приватизацията. В повече
то случаи изискването беше в РМДто да участват над 50% от работещите в дру
жеството, за да може то да ползва преференции. От статистиката се вижда, че 
при над �400 дружества точно РМДта са закупили съответните предприятия. 
На практика РМДтата не бяха точно работническомениджърски дружества. Те 
бяха найвече „мениджърски дружества“ просто защото ръководството на съот
ветното предприятие обикновено получаваше найголям процент от акциите. 
Това не е неочаквано, защото така или иначе в едно предприятие единствените 
хора, които имат минимално ниво на мениджърски способности и могат да оси
гурят финансиране, са в ръководството. 
 Обикновено ръководството на държавните предприятия се състои от по
литически назначения, което означава, че политически назначените управители 
на държавни компании ги приватизираха с големи преференции – ниска цена, 
плащане в компенсаторки, разсрочено плащане за години напред. Шефовете на 
държавни предприятия не са найдобрите мениджъри на частни предприятия 
(още повече тези, които са чисти политически назначения). 
 В крайна сметка много предприятия, приватизирани от РМДта, бяха 
препродадени на стратегически инвеститори (или банките ги придобиха зара
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ди неплатени дългове). Други просто фалираха или едва се развиват, като Аген
цията за следприватизационен контрол има големи проблеми със събирането 
на неплатените от РМДтата суми по приватизацията. При трети РМДтата бяха 
просто прикритие за друг купувач. 
 РМДтата ползваха няколко вида преференции: 
 –  плащане само на �0% от цената в деня на подписването на сделката; 
 –  разсрочено плащане на договорената цена за период от �0 години; 
 –  лихвата за разсроченото плащане е два пъти пониска от пазарната; 
 –  плащане в непарични инструменти, чиято стойност е пониска от но
миналната цена в левове – облигации по външния дълг, компенсаторни записи 
и други подобни инструменти. 
 Както и при масовата приватизация, РМДтата осигуриха трансфер на 
собствеността към новите собственици при минимални разходи заради големи
те преференции. Не беше изпълнена целта за включване на работниците в соб
ствеността и управлението. Собствеността беше придобита не от найдобрия 
собственик, който може да осигури финансиране и добро управление, а от поли
тически назначени директори на предприятията, много от които са отговорни 
за лошите им финансови резултати. Беше създадена и благоприятна среда за 
корупция, а възприемането на приватизацията беше като за грабеж. Приходи в 
държавния бюджет почти нямаше. 

 плащане с непарични инструменти 
 В много сделки е допускано плащане с непарични инструменти – обли
гации по външния дълг или компенсаторки. Това не е лоша идея по принцип, 
доколкото по този начин се извършва намаляване на държавния дълг и компен
сиране на граждани заради отнетото им имущество. Проблемът винаги е идвал 
от липсата на последователна стратегия при използването на подобни инстру
менти, което дава възможности за манипулации. 
 Ако някой купувач има вътрешна информация за подготвяна голяма 
сделка, при която ще се допуска плащане с непарични инструменти, той може 
да закупи големи количества от тях на ниски цени, преди останалите пазарни иг
рачи да са наясно с предстоящата сделка. Когато подготвяната сделка се обяви 
официално и цените на непаричните инструменти се повишат неколкократно 
(разликата между найниската и найвисоката отбелязана цена на компенсатор
ките е �� пъти), останалите купувачи не са в състояние да закупят на същата из
годна цена непарични инструменти и съответно са неконкурентни (а купувачът, 
който е имал вътрешна информация, реализира големи печалби). 
 Проблем не би възникнал, ако веднъж завинаги беше фиксиран конкре
тен процент от цената, който може да се плати с непарични инструменти, и имаше 
дългосрочна програма за приватизация. Тогава нямаше да има подобни възмож
ности за търговия с информация и облагодетелстване на конкретни купувачи. 



��

Приватизация на болниците. възможност и Предизвикателство

 чужди стратегически купувачи 
 Както показва статистиката погоре, наймного приходи в бюджета са 
осигурени от приватизацията с чужди купувачи. Те са минимална част от общия 
брой купувачи – около 3%, но осигуряват около 50% от всички приходи. Практи
ката показва и че чуждите компании са найдобре развиващите се компании в 
България, с найвисока добавена стойност, с найголяма рентабилност и в също
то време с найвисоки заплати за заетите. 

 допълнителни изисквания 
 В повечето случаи приватизационните договори включваха не само 
изисквания за плащане на определена цена за предприятието, но и множество 
други допълнителни условия: 

• запазване на предмета на дейност за определен период от време; 
• запазване на определен брой работни места за определен срок; 
• осигуряване на определени инвестиции през следващите години; 
• други условия, свързани с ограничения в управлението на собстве
ността. 

 Допълнителните изисквания в повечето случаи забавиха преструктури
рането на предприятията и повишаването на тяхната конкурентоспособност и 
ефективност. В допълнение те създадоха необходимост от цяла административ
на структура (Агенция за следприватизационен контрол), която да следи за тях
ното изпълнение, което така или иначе не успя да осигури изпълнение на много 
от изискванията. Създадоха се и допълнителни възможности за източване, ко
рупция и т. н. 
 Никакъв социален ефект не беше постигнат с тези изисквания, доколкото 
в крайна сметка ненужните работници бяха уволнени (преди или след изтичане 
на срока по договор, съзнателно или поради предизвикан от непосилните изис
квания фалит), а неефективните дейности бяха закрити. Подобни изисквания – и 
обещания – обаче, от една страна, дадоха предимство на местни купувачи (които 
могат да си позволят да поемат неразумни обещания, защото знаят, че няма да ги 
спазват), а в същото време намалиха и цената на продаваните предприятия. 

 вид на процедурата 
 Найчесто при приватизацията са използвани непрозрачни процедури 
– като преговори с потенциален купувач и други подобни, които дават възмож
ност за голяма дискреция на органа по продажбата. Това поражда възможности 
за корупция, а оттам и съмнения за наличие на такава. 
 В допълнение в някои от попрозрачните начини за приватизация (като 
конкурс или търг) купувачите бяха ограничавани на база на условия за допуска
не до процедурата. Подобни практики в някои случаи също създават възмож
ности за недопускане на определени купувачи или фаворизиране на други. 
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 забрани за приватизация 
 През целия период на приватизация е имало предприятия, които не са 
допускани за продажба на частни инвеститори. Причините са найразлични – 
идеологически, политически, корпоративни, корупционни и пр., като обикнове
но твърдението е, че няма да се приватизират „структуроопределящи“ предпри
ятия (всъщност и много други нямаше да бъдат приватизирани, ако правител
ството не беше изпаднало във фактически фалит и не трябваше да изпълнява 
програма за реформи, наложена от МВФ). 
 В повечето случаи много полесно се възприема приватизацията на губе
щи компании, отколкото приватизацията на печеливши такива. Други недопус
кани за приватизация предприятия са големи инфраструктурни компании или 
социални дейности. Изборът какво да се приватизира и какво не обаче никога 
не е бил базиран на икономически анализ, а найчесто е правен на база на раз
пространени в страната вярвания. 
 В крайна сметка забраната за приватизация на много предприятия до
веде до тяхната обезценка (БТК, „Химко”), загуба на пазарен дял („Булгартабак”, 
БТК), натрупване на огромни загуби („Кремиковци”, БДЖ, „Нефтохим”), фалит 
(авиокомпания „Балкан”, „Витамина” и още стотици под.), нужда от субсидии от 
държавния бюджет (БДЖ, топлофикации, градски транспорт). Самите предприя
тия и икономиката от своя страна загубиха време и пропуснаха възможности за 
побързо развитие. 
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 поуки от приватизацията в българия 

 �. Приватизацията има позитивно влияние върху икономиката и разви
тието на предприятията – едва след началото на приватизацията на компаниите 
и банките икономиката започна да бележи напредък, а чуждите инвеститори 
– да се интересуват от страната. 
 2. Въпреки това в повечето случаи процесът е непрозрачен и непаза
рен. Съмненията за корупция и недобросъвестно поведение са много, а публич
ната оценка за процеса е негативна. Прозрачните форми на приватизация са из
ключение. 
 3. Приходите са помалко от възможните – масовата приватизация и да
дените на РМДтата привилегии, както и общата непрозрачност на процеса нама
ляват значително приходите за държавата, без да постигат някаква друга цел, а 
и намаляват интереса от страна на стратегически инвеститори. 
 4. Прозрачните сделки и тези, в които има чуждестранни стратегически 
инвеститори, осигуряват значителни приходи за държавата и добри резултати 
за икономиката. 
 5. Допълнителните изисквания забавят преструктурирането и намаля
ват позитивните ефекти от процеса. 
 6. Забраната за приватизацията на определени предприятия доприна
ся за влошаване на състоянието им, за тяхната обезценка и за зависимостта им 
от държавни субсидии. 

 Като цяло приватизацията би имала още подобри резултати, ако беше 
извършена прозрачно, бързо, конкурентно и пазарно, без твърде ограничител
ни условия. 
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 привАтизАциятА нА болниците 

 Международен опит 

 САщ 

 Разходите за болниците са около една трета от разходите за здравеопаз
ване в САЩ. Разходите за лечение на пациент нарастват с около 50% в публични
те болници за периода между �990 и 2000 година при само 20% ръст в частните 
болници от корпоративния сектор. Разходите на публичните болници са с около 
една четвърт повисоки, отколкото в частните.23 
 Причината е, че на повечето от тях им липсват стратегическите предим
ства на частните – маркетингова ориентация, найнови информационни систе
ми, стандартизирани доставки, управленски системи и т. н. Изследванията по
казват, че частните болници, стремящи се към печалби, предлагат подобро 
качество при пониски разходи. Бюрокрацията в частните болници е намалена 
значително благодарение на инвестиции в IT технологии. 
 От началото на 80те години насам местните власти са намалили броя на 
болниците, които притежават от �800 до около ��00 – чрез приватизация, прес
труктуриране и затваряне. Това не е единственият начин, който се използва за 
повишаване на ефективността. Найчесто се прилагат три начина за намаляване 
на излишните разходи: 

• частично аутсорсване – разделят се основните (които определят кон
курентните предимства на болницата) от допълнителните функции, като 
последните се прехвърлят на частния сектор чрез конкурентна процеду
ра. Може да се аутсорсват всички стандартни функции, неклинични дей
ности (чистене, поддръжка), помощни клинични услуги (лаборатории), 
специализирани клинични функции (рентгенология), рутинни процеду
ри; 
• публичночастни партньорства – прехвърляне на управлението на 
частна компания чрез договор, създаване на съвместни дружества, дъл
госрочна концесия. Обикновено в договора се уточняват условията, 
стандартите и цената на партньорството; 
• продажба – властите излизат от функцията „производител“ и се зани
мават само с финансиране и/или покупка на здравни грижи за опреде
лени групи. Това прави здравните разходи попредсказуеми, осигурява 
конкуренция и премахва нуждата от ежедневно управление на болници 
и покриване на честите им загуби. 

23 Annual Privatization Report 2006, 20th Anniversary Edition, Reason’s Center on Privatization. 
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 „Ориндж Каунти” – Калифорния, вече не притежава нито една болница, 
но има договори с множество местни болници, които осигуряват лечение за бед
ните. Милуоки от своя страна затваря през �995 година публичната болница за
ради все поувеличаващите й се загуби, достигащи �5 милиона долара на година 
и заплашващи финансовата стабилност на местната власт и непозволяващи на 
болницата да се развива. След затварянето на болницата се сключват договори 
с всички частни болници, които позволяват на бедните да се лекуват (безплатно) 
там където изберат. 

 Изследване на мотивацията и ефектите от промяната на собствеността 
на публичните болници показва, че:24 

• основната причина за промяна в собствеността е възстановяването 
от финансови проблеми или опит за избягване на предстоящи такива; 
ограниченията, наложени от публичната собственост върху болниците, 
не им позволяват да се справят с динамичната среда (трудности при оп
тимизиране на персонала, трудности в привличането на капитал, бавно 
вземане на решения чрез политическия процес); 
• процесът на промяна на собствеността се води от индивиди, които 
осъзнават, че за да постигне мисията си, болницата трябва да продължи 
да съществува и че за това е нужно прилагането на добри бизнес практи
ки и гъвкавостта на частния статут; 
• частните болнични организации, които успяват да постигнат споразу
мения с властите, са такива, които имат добра и успешна история; други 
болнични организации са отхвърлени като кандидати за приватизация, 
тъй като корпоративната им култура или предишен опит не съвпадат с 
визията на местната власт; 
• след трансфера на собственост достъпът до здравни грижи е запа
зен. 

 Австралия25 

 В Австралия федералното и щатските правителства инициират над 50 
проекта, чрез които включват частно участие в държавни болници чрез различ
ни схеми. Тези инициативи са породени от нуждата от инвестиции, от нуждата 
от прехвърляне на риска към частния сектор и от желание за повишаване на 
ефективността. Резултатите успяват да постигнат тези цели. 

24 Privatization of Public Hospitals, �999, Economic and Social Research Institute. 
25 Виж Privatization: Trends and Recent Developments, Sunita Kikeri and Aishetu Fatima Kolo, World Bank Policy Research 

Working Paper 3765, November 2005 както и Rob Taylor and Simon Blair, Public Hospitals, Options for Reform through Public-

Private Partnerships, Public Policy for the Private Sector, World bank 2002. 
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 Използваните модели за включване на частния сектор са: 
• BOO (build, own, operate) – частна компания построява, владее и уп
равлява болница; 
• конверсия – болници са продадени на частни оператори; 
• договор за управление – собствеността остава държавна, но се управ
лява от частна компания; 
• BOL (buildownleaseback) – частна компания построява нова болни
ца и я отдава под наем на правителството; 
• колокации – построява се ново крило на държавна болница, което е 
собственост на частна компания. 

 През �999 година австралийското правителство избира частна компа
ния, която да проектира, построи, притежава и управлява нова болница със �53 
легла. Съществуващата държавна болница е затворена, а нейните служители се 
преместват в новата. Лечението на пациентите се финансира от държавата (от
пускат се и средства за преподаване на стажанти). Резултатите от инициативата 
са впечатляващи – капиталовите разходи за построяването на болницата са с 
20% пониски от държавните болници, а услугите на новата частна болница са 
поевтини от тези в държавните болници. Според договора болницата трябва да 
поддържа нивото на акредитация (получена от независима агенция) и да осигу
рява месечни доклади. Броят на пациентите се увеличава, а болницата реализи
ра печалба. 

 швеция26

 През �999 година в Швеция общината в Стокхолм предава на частна ком
пания найголямата болница след редица реформи, насочени към въвеждане 
на конкуренция, повишаване на качеството и намаляване на разходите. Тези ре
форми предизвикват война между общината и правителството, което е против 
приватизацията на болниците. Общините в Швеция обаче са наистина независи
ми и могат да реализират промени дори и когато те се отхвърлят от правител
ството. 
 В случая резултатът е позитивен – общината прехвърля оперативния 
риск върху частната компания чрез договор, в който се определят цените и обе
мите на услугите. В същото време разходите за единица здравна услуга нама
ляват с 30%, а болницата има възможност да лекува със �00 хиляди пациенти 
повече годишно със същите разходи. 

26 Виж Rob Taylor and Simon Blair, Public Hospitals, Options for Reform through Public-Private Partnerships, Public Policy for the 

Private Sector, World bank 2002. 
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 предистория на болничната приватизация в българия 

 Още от началото на прехода приватизацията в сектора е сред предлага
ните реформи за модернизиране на здравния сектор. Сред поновите изследва
ния тази линия се запазва и задълбочава. 
 Според изследване на Министерството на финансите за финансирането 
на здравната система:27 

„Основна причина за проблемите в управлението на болничните заведения 
е значителното забавяне на тяхната приватизация. Споровете дали да се 
въведат преференции за лекарите при приватизацията на болничните заве-
дения или не стават причина за отлагане на процеса за дълъг период. 
 Държавната политика в болничните услуги трябва да включва съответ-
ните регламенти за приватизация на всички болници с изключение на универ-
ситетските със запазване на „златна акция” за държавата за определен пери-
од от време.” 

 Според изследване на Международния институт по здравеопазване и 
здравно осигуряване сред основните приоритети и цели на стратегията за наци
оналното здравеопазване попада:28 

„Приватизация на лечебните заведения, регистрирани като търговски дру-
жества.“ 

 Приватизация на лечебните заведения за болнична помощ се препоръч
ва и от авторите на изследването „Здравната реформа в България: необходи
мост, развитие, резултати, проблеми, перспективи“29. Според тях важните въп
роси са свързани с дефиниране на обектите и начина на приватизацията, както 
и възможни алтернативи. 

 Експертната група от Медицинския университет с ръководител проф. 
Цекомир Воденичаров, изготвила Модел за финансиране на болничното здраве
опазване (или т. нар. Социалнолиберален модел), също препоръчва приватиза
ция на болниците. Това трябва да стане на два етапа: 

 първи етап: 
Обхваща болниците, които не се включват в здравната карта. На този 
етап се осъществява бърза касова приватизация без задължително изисква-
не за запазване предмета на дейност. Възможен вариант е разработване на 

27 Министерство на финансите, отдел „Микроикономически анализи“, „Финансиране и управление на здравеопазва-

нето. Теоретични основи, модели, проблеми и тенденции“, 2004. 
28 МИЗЗО, Преглед и стратегия на националното здравеопазване, 2004. 
29 Издание на Институт „Отворено общество“, 2006. 
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специфичен модел на здравен център с няколко легла, които да поемат спеш-
ни случаи и дневен стационар. 

 втори етап: 
Постепенна приватизация на болничните лечебни заведения, като се изпол-
зват следните форми: 
• приватизация на отделни дейности; 
• приватизация на цялата дейност чрез мениджърски договор; 
• приватизация на цялата собственост на лечебното заведение. 

 В Закона за лечебните заведения от �999 година имаше цяла глава за пре
образуване и приватизация на лечебните заведения с отделен раздел за прива
тизацията им. Според него: 

• приватизацията се извършва по общия ред с някои специфични изисква-
ния за болниците; 
• решенията за приватизация се вземат от министъра или от Агенцията 
за приватизация за държавните лечебни заведения и от общинските съвети 
за общинските болници; 
• лечебните заведения не могат да се продават чрез публични търгове; 
• без търг или конкурс могат да се купуват болници от персонала или нае-
мателите; 
• персоналът ползва и �0-годишно разсрочено плащане, ако закупува болни-
цата. 

 Целият раздел за приватизацията на лечебните заведения беше отменен 
през 2002 година, а върху приватизацията беше наложен (временен) моратори
ум. 

 През 2004 година КНСБ излиза със следното становище по темата: 

 �. Необходима е широка обществена дискусия и консенсусно решение 
за даване на възможност за приватизация на част от обществените лечебни за
ведения. 
 2. Необходим е забранителен списък за приватизация на държавни и об
щински лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. 
 3. Започване на пилотен проект за приватизация в населени места с пове
че от едно аналогични по структура лечебни заведения за болнична и извънбол
нична помощ при следните условия: 

• изискване към купувача за запазване на предмета и обема дейност за ми-
нимум десет години; 
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• предоставяне на възможност за закупуване без търг или конкурс по прива-
тизационна оценка на лечебното заведение от персонала; 
• клаузи за запазване на работни места, инвестиционна политика в прива-
тизационните договори. 

 4. Изпреварващи програми за преквалификация и пренасочване на меди
цинския персонал и договаряне на компенсации при освобождаване от работа. 
 5. Промяната на собствеността няма да доведе до подобряване на качес
твото на медицинските услуги без адекватно остойностяване и заплащане на 
медицинските дейности. 
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 изводи и препоръки 

�. Болниците и болничните легла в България са значително повече от най
ефективните нива в ЕС, като има големи различия в регионалното им раз
пределение. 

2. Публичната собственост върху болниците ограничава достъпа им до ка
питал и съответно възможностите за развитие, като създава и погрешни 
стимули заради меките бюджетни ограничения. 

3. Държавните и общинските болници са ограничени и от гледна точка на 
определяне на заплатите и други аспекти на управлението. Бидейки в 
държавния сектор, те са и слабо възприемчиви за понови и ефективни 
мениджърски подходи. 

4. Българският опит с приватизацията показва, че тя има много силен пози
тивен ефект върху развитието на съответния отрасъл, ръста на заетос
тта и успява фундаментално да подобри ситуацията дори в работещи на 
загуба и финансово разорени сектори.

5. Рисковете от приватизацията не бива да се пренебрегват и тя трябва да 
се подготви и обмисли добре. В същото време дори поголеми са риско
вете от прекалено отлагане на процеса на раздържавяване.

6. Найдобър ефект има приватизацията от чуждестранни стратегически 
инвеститори, които са поефективни и заплащат подобре труда, а и при
ватизационните приходи за държавата от тях са найвисоки. 

7. В много случаи приватизацията в България е извършвана непрозрачно 
и непазарно и с много утежняващи условия, което не постига социални 
цели, но намалява положителните ефекти от процеса. Преференциите 
за персонала (чрез РМД) забавят преструктурирането или водят до фа
лит предприятията, като в същото време лишават държавата от приходи, 
без да постигат някакви социални цели. От негативния опит трябва да се 
вземат съответните поуки.

8. Международният опит показва, че частните болници са поефективни и 
процесът на приватизация успява да подобри финансовото състояние и 
да запази или увеличи качеството. 
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9. Изследвания на необходимата здравна реформа в България препоръч
ват приватизация на болниците от дълго време. Целта на приватизаци
ята е да подобри обслужването и управлението на болниците. Затова е 
добре тя да се реализира скоро.

�0. Приватизацията на болниците трябва да бъде част от цялостен пакет за 
реформа на здравеопазването. Той трябва да включва и промяна на фи
нансирането на здравната система – чрез въвеждане на конкуренция и 
разбиване на монопола на държавната здравна каса и допускане на сво
бодно договаряне между болниците и здравните фондове. 

��. Без реформа във финансирането на здравната система тя няма да може 
да функционира оптимално. Сегашната тотално централизирана, моно
полна и държавно доминирана система на финансиране не може да оси
гури модернизация и развитие на здравеопазването. Приватизацията е 
същностен елемент от промяната във финансирането, но въвеждането 
на конкуренция и на ниво финансиране е също приоритет.

�2. Процедурата за приватизация на болниците би трябвало да бъде макси
мално открита и прозрачна, като се привлича интересът на чужди стра
тегически инвеститори с дълъг опит в сектора и възможности за осигу
ряване на финансиране. С цел привличане на интерес е необходимо про
веждане на сериозна маркетингова кампания сред големите и успешни 
международни болнични компании.

�3. Не бива да се дават преференциални условия на служителите и мениджъ
рите при приватизацията на болници – колективът трябва да е поставен 
пред същите изисквания както всеки друг купувач. Добрите мениджъри 
ще могат да се преборят с конкуренцията, да осигурят финансиране и 
да купят своята болница. Лошите няма да се справят и няма да могат да 
купят болницата си, което ще е добре за болницата. Евентуални префе
ренции за РМДтата ще облагодетелстват лошите мениджъри и ще пре
пятстват преструктурирането.

�4. Ако държавата има желание да прехвърли част от собствеността върху 
болницата на работещите в нея, тя може да го направи по попрозрачен 
и рационален начин: след като продаде 7080% от акциите на стратеги
чески инвеститор, да прехвърли останалите акции на служителите в бол
ницата, може  и на пониска цена.
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�5. Могат да се използват различни техники за привличане на частен капи
тал (вкл. концесии), като целта трябва да бъде максимално прехвърляне 
на отговорностите върху частния инвеститор. Продажбата с открит търг 
е найчист и прост вариант с минимални възможности за манипулации.

 
�6. Особено важно е подходящото структуриране на стимулите по отноше

ние на финансирането на здравната система, които да фокусират систе
мата към увеличаване на качеството и ефективността на здравните ус
луги. Правилното финансиране и насочване на стимулите в системата 
са найважният фактор, който ще „задържи” болниците да не променят 
предмета си на дейност.

�7. Допълнителните условия при приватизацията не бива да са твърде утеж
няващи, за да позволят необходимото преструктуриране. Изискванията 
за запазване на предмета на дейност и персонала трябва да се избягват 
– поважно е правилното структуриране на финансирането и стимулите 
в системата.

�8. Навлизане на частен стратегически инвеститор не бива да се изключва 
и по отношение на националните и университетските болници, като оба
че изискванията към качеството на инвеститора може да са повисоки. 
Вместо забранителни списъци за приватизация е подобре да се прила
гат списъци с повишени изисквания към купувачите (като може да се из
ползва здравната карта като разграничител между болниците, за които 
ще се търси на всяка цена стратегически инвеститор, от останалите, кои
то не се определят като толкова нужни за системата и могат да се прода
ват по общия ред).

�9. Вместо университетските болници да се отделят от другите и да се под
държат държавни, трябва да се допуска извършване на обучение във 
всички болници, които разполагат с необходимия персонал и ресурси, и 
тази дейност да се заплаща на договорна основа. 

20. В договорите за приватизация може да се включи изискване за повиша
ване и поддържане на високо ниво на акредитация (по международни 
стандарти) и да се заложат определени изисквания за качество на услу
гата и публикуване на информация. Измерване и публикуване на важни 
показатели за резултатите на болниците (качество, ефективност и пр.) 
трябва да се въведе като задължителна практика в здравеопазването.
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2�. Част от приходите от приватизацията на болниците може да се използва 
за инвестиции в подобряване на медицинското образование, както и за 
финансиране на програми за образователен обмен и обмен на специа
листи и за финансиране на обучението на български студенти/лекари 
във водещи чужди университети/болници.
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