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Предговор 
Уважаеми читатели, 

Контактният комитет на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на 
Европейския съюз осигурява форум за обсъждане и разглеждане на въпроси от общ 
интерес, свързани с публичния одит в ЕС и държавите членки. Като укрепва диалога 
и сътрудничеството между своите членове, Контактният комитет допринася за 
извършването на ефективен външен одит на политиките и програмите на ЕС. Това 
помага също така за засилване на отговорността за отчетност в ЕС и неговите държави 
членки, както и за подобряване на финансовото управление на ЕС и на доброто 
управление в полза на европейските граждани. 

По време на своята годишна среща в Люксембург през 2017 г. Контактният комитет 
реши да положи допълнителни усилия за повишаване на общата осведоменост 
относно неотдавнашната одитна дейност, извършена от ВОИ на ЕС. Година по-късно, 
през 2018 г., беше публикуван първия одитен сборник, представящ в един документ 
дейността на ВОИ на ЕС в областта на младежката заетост и интеграцията на младите 
хора на пазара на труда. Предвид успеха на това първо издание Контактният комитет 
реши да продължи тази дейност и да разгледа други теми от общ интерес. С гордост 
представяме второто издание на одитния сборник, акцентиращ върху нашите 
неотдавнашни одити в областта на общественото здравеопазване и други свързани 
въпроси. 

През последните няколко десетилетия националните системи за здравеопазване 
в държавите — членки на ЕС, се сблъскаха с редица предизвикателства, като все по-
нарастващите разходи и застаряващото население, както и това, че медицинските 
специалисти стават все по-мобилни между държавите членки. Поради това 
общественото здравеопазване изисква координирани усилия от страна на ЕС и всички 
държави членки и темата несъмнено ще продължи да заема важно място 
в политическия дневен ред за идните поколения. 

В Европейския съюз общественото здравеопазване попада основно под отговорността 
на държавите членки. ЕС предимно подкрепя положените усилия на национално 
равнище, като се фокусира върху допълването или координирането на действията на 
държавите членки в областта на общественото здравеопазване. Ето защо от 
общоевропейска гледна точка общественото здравеопазване е област, в която 
провеждането на одит е сложно. 

  



Съдържание 
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Настоящото издание на одитния сборник предлага въведение в темата за 
общественото здравеопазване и ролята на ЕС и държавите членки в тази област на 
политика и представя преглед на избрани одити на ВОИ на ЕС, извършени от 2014 г. 
насам, в т.ч. обобщение на техните резултати. За по-подробна информация относно 
тези одити, молим да се обърнете към съответните ВОИ. 

Надяваме се, че одитният сборник ще бъде един полезен източник на информация. 

 

Клаус-Хайнер Лене 

Председател на Европейската сметна палата 
Председател на Контактния комитет и ръководител на проекта 
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Кpатко изложение 
I Общественото здравеопазване е науката за предотвратяване на болестите 
и удължаване на продължителността на живота. То има всекидневно отражение върху 
живота на хората навсякъде по света. Поради това общественото здравеопазване 
заема място в политическия дневен ред на всяко модерно общество и ще продължи да 
е от значение за идните поколения. 

II В ЕС общественото здравеопазване попада основно под отговорността на 
държавите членки. Поради това здравните системи се различават значително 
в държавите — членки на ЕС. Европейският съюз подкрепя усилията на национално 
равнище, като се фокусира върху допълването или координирането на действията на 
държавите членки в областта на общественото здравеопазване. 

III Ето защо от общоевропейска гледна точка общественото здравеопазване е област, 
в която провеждането на одит е сложно. Предвид неговото изключително значение 
обаче върховните одитни институции на ЕС (ВОИ) са провели много одити по въпроси, 
свързани със здравеопазването. 

IV В първата част на настоящия одитен сборник е направен общ преглед на 
общественото здравеопазване в ЕС, неговото правно основание, основни цели 
и свързаните отговорности. В нея също така са отразени основните предизвикателства, 
пред които понастоящем е изправен ЕС, както и неговите държави членки в тази 
област. 

V Във втората част на одитния сборник са обобщени резултатите от избрани одити, 
извършени от ВОИ на 23-те участващи ВОИ на държавите членки (Австрия, Белгия, 
България, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, 
Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения и Испания) и от Европейската сметна палата през 
последните пет години. В тези избрани одити са разгледани важни аспекти на 
общественото здравеопазване, и по-конкретно профилактичните действия, достъпът 
до здравни услуги и тяхното качество, използването на нови технологии и фискалната 
устойчивост на услугите за обществено здравеопазване. 

VI Третата част от одитния сборник съдържа подробни информационни справки за 
избрани одити, извършени от 23-те ВОИ на държавите членки и от Европейската 
сметна палата (наричана по-долу ЕСП или Сметната палата). 
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здравеопазване в ЕС 
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Общественото здравеопазване — По-дълъг живот в по-добро 
здраве 

1 Здравето играе важна роля не само във всяко модерно общество като цяло, но и за 
всеки от нас индивидуално. То е важен, ако не и най-важният, определящ фактор за 
качеството на живот. 

2 Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО) общественото 
здравеопазване е науката за предотвратяване на болестите, удължаване на 
продължителността на живота и насърчаване на здравето чрез организирани усилия 
на обществото1. То включва всички дейности, целящи поддържане или подобряване 
на здравето на хората. 

3 Освен че е ценност само по себе си, здравето също така е важен икономически 
фактор. В Европа, както и в почти всички развити икономики, общественото 
здравеопазване е една от най-големите и най-бързо растящите области на разходи. 
Здравните работници и лицата, полагащи грижи, представляват близо 8 % от общата 
работна сила в рамките на ЕС2. 

4 През последните няколко десетилетия европейските системи за здравеопазване са 
се сблъскали с редица предизвикателства. Застаряващото население е довело до 
нарастващо търсене на здравни услуги и по-голяма насоченост към дългосрочните 
грижи. Осигуряването на иновативни и по-ефективни здравни технологии и лечения е 
помогнало за подобряване на здравните условия в много области, но в някои случаи е 
довело и до нарастване на разходите в сектора за здравеопазването. Същевременно 
финансовите ресурси са ограничени. 

5 Поради това системите за обществено здравеопазване трябва не само да бъдат 
финансово устойчиви, но и гъвкави: те следва да се адаптират ефективно към все по-
бързо променящата се среда, като в същото време оползотворяват предлаганите от 
модерните технологии възможности. 

                                                      
1 Acheson, 1988 г.; СЗО. 

2 ОИСР/ЕС (2018 г.), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle 
(„Здравеопазването накратко: Европа 2018 — Цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“), 
Париж/ЕС, Брюксел, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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6 Националните здравни системи в ЕС си взаимодействат все повече и пациентите, 
както и медицинските специалисти, стават все по-мобилни между държавите членки. 
Поради това за бъдещето на общественото здравеопазване ще са необходими 
координирани усилия от страна на ЕС и всички държави членки с общата цел да 
живеем по-дълго и в по-добро здраве.  

Политика на ЕС в областта на здравеопазването 

Правно основание и отговорности 

7 Договорът от Маастрихт поставя здравеопазването на европейския дневен ред, 
като постановява: „Общността дава своя принос за осигуряване на високо ниво на 
защита на човешкото здраве чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите 
членки и, ако е необходимо — оказване на подкрепа за техните действия“3. Той 
проправя пътя към по-добрата здравна подкрепа за държавите членки в области като: 

— подобряване на здравето на гражданите на ЕС; 

— модернизиране на инфраструктурата в областта на здравеопазването; 

— увеличаване на ефективността на здравните системи. 

8 В Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) допълнително се 
подчертава важността на политиката в областта на здравеопазването, като член 168 
гласи, че „[…] при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на 
Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“. 

9 В съответствие с ДФЕС основната отговорност за закрила на здравето, и по-
специално за системите за здравеопазване, продължава да се носи от държавите 
членки, и действията на ЕС следва „[…] да са съобразени изцяло с отговорностите на 
държавите членки, що се отнася до определянето на тяхната здравна политика и до 
организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи“. 

                                                      
3 Договор от Маастрихт (1992 г.), член 129. 
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10 Поради това основната роля на ЕС е да подпомага, допълва или координира 
действията на държавите членки в областта на общественото здравеопазване. 
Действията на Съюза следва по-специално да са „[…] насочени към подобряването на 
общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората 
и на източниците на опасност за физическото и психичното здраве“4. 

11 За цялостната координация и изпълнение на здравната стратегия в рамките на 
Европейската комисия отговаря ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“. Тя 
подкрепя действията на държавите членки чрез: 

— предложения за законодателство; 

— осигуряване на финансова подкрепа; 

— координиране и улесняване на обмена на добри практики между държавите в ЕС 
и експертите в областта на здравеопазването; 

— дейности, насочени към насърчаване на опазването на здравето. 

Цели на политиката 

12 Стратегическите цели на политиката на ЕС в областта на здравеопазването, както 
са определени в програмата в областта на здравето за периода 2014—2020 г.5, са: 

— насърчаване на опазването на здравето, профилактика на болестите и създаване 
на среда, благоприятстваща здравословния начин на живот, при отчитане на 
принципа „здраве във всички политики“; 

— защита на гражданите на ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето; 

— принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване; както и 

— улесняване на достъпа на гражданите на ЕС до висококачествено и безопасно 
здравно обслужване. 

                                                      
4 Член 168, параграф 1 от дял XIV на ДФЕС. 

5 Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за 
създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) 
и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО. 
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13 Конкретните приоритети на Комисията за периода 2016—2020 г. в областта на 
общественото здравеопазване са, наред с другото, постигане на по-голяма ефективност 
на разходите, справяне с възникващите глобални заплахи, като например 
резистентността към антибиотици, с рисковите фактори за незаразните заболявания 
и популяризиране на ваксинацията. 

14 В рамките на следващата многогодишна финансова рамка, обхващаща периода 
2021—2027 г., програмата на ЕС в областта на здравеопазването ще бъде обхваната от 
Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). В настоящото предложение се предлагат 
следните широки цели: готовност за действие при кризи, засилване на правомощията 
на здравните системи, подкрепа за законодателството на ЕС в областта на 
здравеопазването и интегрирана работа, свързана с европейските референтни мрежи 
(ЕРМ), оценка на здравните технологии и прилагане на добри практики и иновации 
в областта на общественото здравеопазване. 

Финансиране 

15 Политиката на ЕС в областта на здравеопазването може да бъде финансирана по 
линия на различни инструменти. Основният инструмент, посветен изключително на 
здравеопазването, е здравната програма на ЕС с бюджет от около 450 млн. евро за 
периода 2014—2020 г. С него се финансират инициативи в областта на насърчаването 
на опазването на здравето, здравната сигурност и здравната информация. 

16 Други инструменти, по които също могат да бъдат финансирани дейности, 
свързани със здравеопазване, са: 

— програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, която подкрепя проекти 
в области като биотехнологиите и медицинските технологии; 

— политиката на сближаване на ЕС, която подкрепя инвестиции в здравеопазване 
в държавите и регионите на ЕС; 

— Европейският фонд за стратегически инвестиции. 
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Общественото здравеопазване в държавите — членки на ЕС 

17 Въпреки че са основани на общи ценности — по-специално равенство, всеобщ 
достъп до качествени грижи и солидарност6, системите на здравеопазване 
в държавите — членки на ЕС, се различават значително. 

18 Има основни различия между системите за здравеопазване по отношение на 
начина, по който те се финансират и предоставят услуги. В рамките на ЕС могат да 
бъдат разграничени три различни модела на финансиране7: 

— „Моделът Бевъридж“ е обществена здравноосигурителна система, финансирана 
от данъци, която обикновено предоставя всеобщо покритие и зависи от 
пребиваването в дадена държава или от гражданството. 

— При социалната здравноосигурителна система или модела „Бисмарк“ здравното 
обслужване се финансира чрез задължителни социалноосигурителни вноски, 
обикновено от работодателите и служителите; 

— „Смесеният модел“ е основан на частно финансиране от доброволни 
осигурителни схеми или преки плащания от страна на пациентите. 

19 През 2016 г. Комисията започва, в сътрудничество с ОИСР, инициативата 
„Състояние на здравеопазването в ЕС“, чиято цел е да подпомогне държавите членки 
в подобряването на техните здравни системи. В рамките на тази инициатива през 
2018 г. Комисията публикува анализа „Здравеопазването накратко“, в който се 
сравняват данни от всички държави членки във връзка с резултатите на съответните им 
здравни системи. 

20 Анализът се съсредоточава върху въпроси като профилактичните действия, 
достъпа до здравните системи и тяхната ефективност, както и фискалната устойчивост. 
Основните заключения на доклада са обобщени във фигура 1. 

                                                      
6 Заключения на Съвета относно общите ценности и принципи в системите на здравеопазване 

в Европейския съюз, ОВ С 146, 22.6.2006 г. 

7 Европейски комитет на регионите: Управление на системите за здравеопазване 
в държавите — членки на ЕС. 
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Фигура 1 — В защита на по‐интелигентни инвестиции в здравеопазване 

 
Източник:  Европейска Комисия, „Състояние на здравеопазването в ЕС“, информационна справка за 

доклада „Здравеопазването накратко: Европа 2018 г.“ (ОИСР, Европейска комисия) 

Профилактика и закрила 

21 Профилактиката на заболяванията включва интервенции, насочени към 
намаляване на тежестта на заболяванията и на свързаните с тях рискови фактори8. 

22 Тя може да се категоризира, както следва: 

— първичната профилактика цели предотвратяване на заболяванията, преди да са 
възникнали; 

— вторичната профилактика е ранното откриване на дадено заболяване; 

— третичната профилактика има за цел да намали въздействието на дадено 
заболяване. 

                                                       
8  СЗО, 2017 г. 
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23 През 2016 г. около 790 000 души в ЕС са починали преждевременно вследствие 
на тютюнопушене, консумация на алкохол, нездравословно хранене и липса на 
физическа активност9 — живот, който е можело да бъде спасен чрез по-силен фокус 
върху насърчаването на опазването на здравето и профилактиката. 

24 По-специално незаразните заболявания (напр. сърдечносъдови заболявания, 
ракови заболявания, болестта на Алцхаймер или диабетът) са причина за голяма част 
от случаите на преждевременна смърт и водят до по-високи разходи за 
здравеопазване. Тези смъртни случаи често могат да бъдат предотвратени просто като 
се намалят основните рискови фактори, които ги причиняват (напр. замърсяване, 
тютюнопушене, липса на физическа активност или консумация на алкохол) (вж. 
фигура 2, 3 и 4). Това е особено вярно за ЕС, който продължава да е регионът с най-
висока консумация на алкохол в света. Европейците изпиват приблизително по 10 
литра алкохол годишно. Освен това близо 20 % от възрастните лица пушат всеки ден. 

Фигура 2 — Общо потребление на алкохол сред възрастните  
(данни за 2016 г. или последната налична година) 

 
Източник: Статистически данни за здравеопазването на ОИСР. 

                                                      
9 ОИСР/ЕС (2018 г.), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle 

(„Здравеопазването накратко: Европа 2018 — Цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“), 
Париж/ЕС, Брюксел, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 

13,2

11,7 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2 10,9 10,8 10,7 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3
9,9 9,9 9,8 9,6 9,5 9,4

8,6 8,4 8,3 8,0
7,2 7,1

6,5

0

2

4

6

8

10

12

14

Литри на възрастно лице годишно



ЧАСТ I — Общественото здравеопазване в ЕС 

 18 
 

 

Фигура 3 — Дял на възрастните, които пушат всеки ден (данни за 2016 г. или последната 
налична година) 

 
Източник: Статистически данни за здравеопазването на ОИСР. 

Фигура 4 — Смъртност, дължаща се на общото въздействие на замърсяването 
в домакинствата и на атмосферния въздух (на 100 000 души от населението, данни за 2016 г.) 

 

Източник: Световна здравна статистика (СЗО). 
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25 Въпреки че профилактиката играе ключова роля не само за спасяването на живот, 
но и за спестяването на парични средства, поне в дългосрочен план, понастоящем за 
нея се изразходват едва около 3 % от общите разходи за здравеопазване10. 

26 Профилактиката също така е област, която се характеризира със значителни 
неравенства в повечето, ако не и във всички държави членки. Възможността дадено 
лице да се възползва от мерки за здравна профилактика е тясно свързана 
с образованието и/или социално-икономическото му положение, например: 

— двадесет процента от възрастните с по-ниско ниво на образование страдат от 
затлъстяване в сравнение с дванадесет процента от лицата с висше образование; 

— възрастните с по-нисък доход е по-малко вероятно да постигнат препоръчителната 
физическа активност от 150 минути седмично и е по-вероятно да са редовни 
пушачи. 

27 За да се намали броят на случаите на преждевременна смърт и да се даде 
възможност на хората да живеят по-дълго време в добро здраве, акцентът трябва да 
бъде изместен от лекуването на заболявания към тяхното предотвратяване. 

28 Ето защо през последните години ЕС стартира няколко инициативи със специален 
акцент върху профилактиката (вж. каре 1). 

                                                      
10 ОИСР/ЕС (2018 г.), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle 

(„Здравеопазването накратко: Европа 2018 — Цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“), 
Париж/ЕС, Брюксел, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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Каре 1 

Инициативи на ЕС в областта на здравната профилактика 

Профилактика посредством информация 

Основната цел на действията на ЕС във връзка с профилактиката на здравето 
е да се предостави достатъчно подходяща информация, която да позволи на 
потребителите да вземат добре информирани решения. 

За справяне със затлъстяването през 2007 г. Европейската комисия приема 
„Стратегия относно храненето, наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването“ и предприема редица конкретни 
инициативи в същата област. С една от тези инициативи е определена 
правната рамка за хранителни и здравни твърдения (напр. „ниско 
съдържание на мазнини“ или „калций за здрави кости и зъби“). На практика 
с правната рамка се забраняват всякакви хранителни или здравни твърдения 
върху етикетите на храните или в рекламите на храни, които не са ясни, точни 
или основани на научни доказателства (Регламент (ЕО) № 1924/2006)11. 

Освен това Комисията публикува план за действие във връзка със 
затлъстяването при децата12, който предлага основни области за действие 
и евентуален инструментариум за справяне със затлъстяването при децата 
и младежите до 2020 г. 

С Директивата на ЕС за тютюневите изделия от 2014 г.13 предупреждението 
относно здравето по отношение на тютюна и свързаните с него продукти 
става задължително и се забраняват всички рекламни или подвеждащи 
елементи върху опаковките. 

29 В по-общ план през 2018 г. Европейската комисия създава Ръководна група по 
въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на 
незаразните заболявания с цел подкрепа на държавите, които се стремят към 
постигане на здравните цели на целите за устойчиво развитие, и по-специално на целта 
за „добро здраве и благосъстояние“. Ръководната група предоставя съвети и експертен 
опит на Комисията в областта на насърчаването на опазването на здравето 
и профилактиката.  

                                                      
11 Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. 

относно хранителни и здравни претенции за храните. 
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30 Държавите членки са предприели различни действия за справяне с основните 
рискови фактори за здравето: 

— за да се намали тютюнопушенето, тези мерки включват кампании за повишаване 
на осведомеността, данъци за повишаване на цените, законодателство за среда 
без тютюнев дим и ограничения за реклама; 

— за да се намалят рисковете, свързани с консумацията на алкохол, в много 
държави членки има ограничен достъп на подрастващите до алкохолни продукти, 
увеличени цени и по-строги правила за реклама. Всички държави от ЕС са 
определили максимални нива на концентрация на алкохол в кръвта за водачите 
на превозни средства; 

— Затлъстяване — все по-голям брой държави членки са предприели мерки за 
насърчаване на здравословния начин на живот и по този начин за 
предотвратяване или намаляване на затлъстяването сред своите граждани. Една 
от тези мерки е да се предостави по-добра информация за храненето, за да се 
даде възможност на гражданите да правят здравословен избор, например при 
етикетирането на храните или с ограниченията в сферата на рекламата на храни, 
предназначени за деца. 

— повечето държави членки също така участват в мерки за намаляване на 
замърсяването на въздуха, тъй като всяка година жертвите на замърсяване на 
въздуха все още са 400 000 в ЕС14. 

                                                      
12 План за действие във връзка със затлъстяването при децата за периода 2014—2020 г. 

[актуализиран на 12 март и 28 юли 2014 г.]. 

13 Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите 
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях 
изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО. 

14 Вж. Специален доклад на ЕСП № 23/2018: „Замърсяване на въздуха — здравето ни все още 
не е достатъчно защитено.“ 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_BG.pdf
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Достъп до здравеопазване 

31 По определение универсалният достъп е наличието на здравни услуги 
в подходящия момент, място и цена. Това е една от най-важните предпоставки за 
равенство в здравеопазването. 

32 Правото на достъп до качествено здравеопазване е залегнало в Хартата на 
основните права на ЕС (член 35) и следователно е един от водещите принципи на 
здравните системи в ЕС. Това е и една от целите на ООН за устойчиво развитие (цел 3). 

33 Достъпността на здравното обслужване обикновено се измерва с помощта на 
показателя „брой на лицата, заявили неудовлетворени нужди от здравни грижи“. 
Нуждите от здравно обслужване не са задоволени, ако изискваните услуги не са 
налични навреме, на точното място или — в случай на системи за здравеопазване 
с частично или пълно частно финансиране, на поносима цена. 

34 Като цяло достъпът до здравеопазване в ЕС е осигурен. В повечето държави 
членки огромно мнозинство от гражданите (доста над 90 %) не декларират 
неудовлетворени нужди от здравни грижи, а делът на хората, които са заявили такива, 
е намалял допълнително през последното десетилетие (вж. фигура 5 и 6). 

35 Достъпът до здравно обслужване обаче не е равномерен и продължава да има 
неравенства между отделните държави, както и между регионите и групите от 
населението с различни доходи в рамките на отделните държави: 

— неудовлетворените нужди от здравни грижи все още са проблем в Естония 
и Гърция, където повече от 10 % от гражданите са докладвали такъв проблем през 
2016 г.; 

— вероятността нуждите от здравни грижи да не бъдат посрещнати е пет пъти по-
голяма за домакинствата с ниски доходи; 

— селските и отдалечените райони често се характеризират с недостиг на 
общопрактикуващи лекари и през последните години времето за чакане за 
операции, които не са спешни, се е увеличило в много държави — членки на ЕС. 
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Фигура 5 — Неудовлетворени нужди от медицинско обслужване по социално‐икономически 

статус, всички държави — членки на ЕС (2008—2016 г.) 

 
Източник: База данни на Евростат. 

Фигура 6— Практикуващи лекари на 1000 граждани 

 
*  Данните се отнасят до всички лекари с правоспособност да практикуват професията, което води до 

голямо надценяване на броя на практикуващите лекари (напр. с около 30 % в Португалия). 
* * Данните включват не само лекарите, предоставящи преки грижи на пациентите, но и работещите 

в сектора на здравеопазването като ръководители, преподаватели, изследователи и др. (към 
лекарите се добавят още 5—10 %). 

Източник: „Здравеопазването накратко: Европа 2018“ (ОИСР, Европейска комисия) 
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36 Данните относно достъпността на здравните услуги се следят редовно на 
равнището на ЕС. През 2016 г. Комисията създава експертна група по въпросите на 
достъпността, наред с други въпроси. 

37 Подобряването на достъпа до здравеопазване обаче е предимно от 
компетентността на държавите членки. Те са предприели редица мерки за 
подобряване на достъпа до здравеопазване, като например15: 

— укрепване на първичната медицинска помощ, включително по-добра 
координация между първичните и специализираните грижи; 

— по-голям обхват на здравните услуги, като по този начин се намаляват преките 
плащания от страна на пациентите; 

— по-високи възнаграждения за служителите в сектора на здравеопазването; 

— финансови ползи за лекарите в области с недостатъчно покритие, а именно 
отдалечените и селските райони. 

38 Предприети са също така специфични мерки за гарантиране на достъпа до 
здравно обслужване в друга държава — членка на ЕС (вж. каре 2).  

                                                      
15 Европейски семестър, информационна справка: Системи за здравеопазване. 
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Каре 2 

Трансгранично здравно обслужване на ЕС 

Трансгранично здравно обслужване — какви са ползите за гражданите на 
ЕС? 

Приетата през 2011 г. Директива на ЕС за трансграничното здравно 
обслужване определя правната рамка за гражданите на ЕС, които се нуждаят 
от здравно обслужване в държава — членка на ЕС, различна от тази, в която 
пребивават. 

Тя предоставя на гражданите на ЕС, които искат да получат медицински 
грижи в чужбина, достъп до безопасно и висококачествено здравно 
обслужване в друга държава — членка на ЕС, като същевременно им се 
възстановява същият размер на средствата, които биха получили, ако са се 
лекували в тяхната държава по пребиваване. 

Освен това в целия ЕС са създадени национални точки за контакт, които да 
предоставят информация за здравеопазването в различните 
държави — членки на ЕС, както и за условията за възстановяване на 
средствата за услугите. 

Въпреки че мобилността на пациентите продължава да е силно повлияна от 
културната и географската близост, сътрудничеството в областта на 
трансграничното здравно обслужване представлява важна стъпка за 
разширяване на европейското сътрудничество в областта на 
здравеопазването. 

Качество на здравните услуги 

39 Качествените системи за здравеопазване постигат крайната си цел за ефективно 
поддържане или подобряване на здравето на гражданите. Ефективността на системите 
за здравеопазване често се измерва въз основа на смъртността, предотвратима чрез 
добро здравеопазване (смъртни случаи, които биха могли да бъдат избегнати чрез 
своевременни и качествени здравни интервенции). Други показатели за това са 
очакваната продължителност на живота или „по-меките показатели“ като опитът на 
пациентите или качеството на живот след възстановяване от заболяване или 
нараняване. 
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40 Понятието за смъртност, предотвратима чрез добро здравеопазване, е тясно
свързано с понятието за смъртност, предотвратима чрез медицинска профилактика 
(смъртни случаи, които могат да бъдат избегнати чрез обществено здравеопазване 
и профилактика). Двата вида заедно съставляват равнището на предотвратима 
смъртност. През 2015 г. над 1,2 млн. души са починали преждевременно (преди 75-
годишна възраст) поради липса на ефективни политики в областта на общественото 
здравеопазване, профилактични мерки и здравни грижи. Над 570 000 от тези смъртни 
случаи се считат за предотвратими (вж. фигура 7 във връзка със смъртността, 
предотвратима чрез добро здравеопазване, по държави). 

Фигура 7 — Смъртност, предотвратима чрез добро здравеопазване (2015 г.) 

* Средно за тригодишен период (2013—2015 г.)
Източник: Статистически данни за здравеопазването на ОИСР, 2018 г.

41 През последното десетилетие качеството на активното лечение на
животозастрашаващи заболявания се е подобрило значително в целия ЕС. В периода 
между 2005 и 2015 г. броят на хората, починали след прием в болница, е намалял 
с 30 % за лицата, претърпели остър миокарден инфаркт, и с 20 % при инсултите. 
Въпреки това продължават да съществуват неравенства между държавите, както 
и между различните болници в една и съща държава. 

42 Значителен напредък в целия ЕС е постигнат и по отношение на процента на
преживяемост при ракови заболявания, главно чрез изпълнението на програми за 
скрининг в съчетание с по-ефективни и навременни грижи. 
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43 Понастоящем средната продължителност на живота в ЕС е 81 години (вж. 
фигура 8). Въпреки че очакваната продължителност на живота продължава да 
нараства, през последните години се наблюдава забавяне на растежа, по-специално 
в Западна Европа. Основните причини за смъртността в ЕС продължават да са 
сърдечно-съдовите болести и раковите заболявания, на които се дължат общо над 60 % 
от всички смъртни случаи. 

Фигура 8 — Продължителност на живота при раждане по пол (2016 г.) 

 
* Средно за тригодишен период (2014—2016 г.) 
Източник: „Здравеопазването накратко: Европа 2018“ (ОИСР, Европейска комисия) 

44 Очакваната продължителност на живота също варира значително, като зависи не 
само от пола, но и от социално-икономическия статус. Средната продължителност на 
живота на хората с ниска степен на образование е с осем години по-ниска за мъжете 
и с четири години по-ниска за жените в сравнение с тази на хората с високо равнище на 
образование. 

45 Качеството на здравните грижи и ефективността на системите за здравеопазване 
са тясно свързани с други области на общественото здравеопазване, и по-специално 
с достъпа до здравни услуги и профилактика. Следователно мерките за подобряване на 
качеството на грижите изискват цялостен подход.  
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46 Някои от мерките за повишаване на качеството на грижите, предприети на 
равнище държави членки, са използването на нови технологии, организационни 
промени в предоставянето на здравни услуги и като цяло акцент върху по-
интегрираните и индивидуалните грижи. 

47 Оценката на резултатите от тези мерки обаче остава сложна. Въпреки че са 
положени усилия за събиране на данни за ефективността на здравните системи, 
информацията относно по-качествени показатели, като например опита на пациентите 
или качеството на живота, продължава да е ограничена. 

48 Европейската комисия е подкрепила разработването на Европейски основни 
здравни показатели (ЕОЗП), които представляват набор от показатели за наблюдение 
на здравния статус на европейските граждани и на ефективността на системите за 
здравеопазване на ЕС. Тя също така стартира поредицата „Здравеопазването накратко“ 
в сътрудничество с ОИСР. 

49 Освен това Комисията е създала експертна група за оценка на функционирането 
на здравните системи, която да осигури на страните от ЕС форум за обмен на опит 
в тази област и за подкрепа на създателите на политики на национално ниво чрез 
разработване на инструменти и методологии за оценка на резултатите в областта на 
здравеопазването в тясно сътрудничество с международни организации като СЗО 
и ОИСР. 

Нови технологии и електронно здравеопазване 

50 Електронното или цифровото здравеопазване може да бъде дефинирано като 
всички инструменти и услуги, които използват информационни и комуникационни 
технологии за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението, 
наблюдението или управлението на здравето. 

51 Новите технологии предлагат огромни потенциални ползи по отношение на 
ефективността и качеството на профилактичните и здравните услуги. Понастоящем 
основните приложения на новите технологии в областта на здравеопазването са: 

— електронните здравни досиета: компютъризирани медицински досиета, 
създадени и споделяни, в идеалния случай, между различните доставчици на 
здравни услуги; 



ЧАСТ I — Общественото здравеопазване в ЕС 

 29 
 

 

— електронното издаване на рецепти: компютъризирано генериране, предаване 
и попълване на рецепти; 

— онлайн информацията в областта на здравеопазването; 

— получаването на достъп до здравни услуги (напр. записване на час) по интернет. 

52 Въпреки че има ръст в използването на нови технологии в областта на 
общественото здравеопазване в целия ЕС, все още съществуват различия по 
възрастови и социално-икономически групи. 

53 Електронните здравни досиета се насърчават в много държави членки и тяхното 
използване се увеличава в целия ЕС. Проучване, проведено в 15 държави членки, 
показва, че през 2016 г. средно 80 % от здравните специалисти, оказващи първична 
медицинска помощ, в тези държави са използвали електронни здравни досиета (вж. 
фигура 9). В повечето от тези страни пациентите имат достъп до своите здравни 
досиета, а в някои от тях те могат и да добавят или променят съдържащата се в тях 
информация. 

Фигура 9 — Процент на здравните специалисти, оказващи първична медицинска помощ, 
които използват електронни здравни досиета (2016 г.) 

 
Източник: Проучване на ОИСР относно разработването и използването на системата за електронни 
здравни досиета. 

54 Картината при издаването на електронни рецепти е по-пъстра: в някои държави, 
като Финландия, Швеция, Дания, Португалия и Испания, процентът на електронно 
издаване на рецепти е почти 100 %, а в други такива, като Франция или Германия, тази 
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практика не е въведена (вж. фигура 10). Издаването на електронни рецепти обаче 
следва да придобие по-голямо значение, тъй като се очаква 22 държави — членки на 
ЕС, да започнат да обменят обобщени данни за пациентите и/или електронни рецепти 
до края на 2021 г. 

Фигура 10 — Процент на електронните рецепти в обществените аптеки (2018 г.) 

 
Източник: Фармацевтична група на Европейския съюз (ФГЕС). 

55 С приемането на Стратегията за цифровия единен пазар през 2015 г. по-голямото 
използване на цифровите технологии във всички области, включително в сектора на 
здравеопазването, се превръща в един от основните приоритети на Европейската 
комисия. 
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Фигура 11— Цифрово здравеопазване 

 
Източник: Европейска комисия. 

56 През април 2018 г. Комисията публикува съобщение относно въвеждането на 
цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите, в което се 
определят три различни фокусни области (вж. фигура 11): 

— Сигурен достъп и споделяне на данни. За да се улесни достъпът до трансгранично 
здравно обслужване, Комисията изгражда инфраструктура за цифрови услуги 
в областта на електронното здравеопазване, която ще даде възможност за обмен 
на електронни рецепти и обобщени данни за пациентите между доставчиците на 
здравно обслужване. Първите случаи на трансграничен обмен са започнали през 
2019 г. В дългосрочен план Комисията работи по създаването на европейски 
формат за обмен на електронни здравни досиета, който да е достъпен за всички 
граждани на ЕС. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_bg
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— Свързване и споделяне на здравни данни за изследвания, по-бърза диагностика 
и подобряване на здравето. Децентрализираната европейска цифрова здравна 
инфраструктура е планирана с цел улесняване на индивидуализираната 
диагностика и лечение, по-добра готовност на при предоставянето на здравни 
услуги за реакция при трансгранични заплахи за здравето, както и подобряване на 
разработването и надзора на лекарствените продукти. 

— Засилване на овластяването на гражданите и на индивидуалните грижи чрез 
цифрови услуги. Цифровите услуги могат да подобрят профилактиката 
и управлението на хроничните заболявания и да позволят на пациентите да 
предоставят обратна информация на доставчиците на здравно обслужване. 

57 Освен това Комисията играе важна роля за подпомагане на държавите членки при 
използването на съвременни технологии в областта на здравеопазването и за 
координиране на националните усилия (вж. каре 3). 

Каре 3 

Инициативи в областта на електронното здравеопазване 

През февруари 2019 г. Комисията представи набор от препоръки за 
създаването на сигурна система, която ще даде възможност на гражданите да 
имат достъп до своите електронни здравни досиета в целия ЕС. 

Тази нова система ще се основава на съществуващите инициативи за обмен 
на здравни досиета, включително обмена на лабораторни изследвания, 
доклади за изписване на пациенти и доклади за образна диагностика. 

Ползите за гражданите на ЕС са, наред с другото: 

— незабавен достъп до здравните им досиета, когато са в чужбина, 
включително в извънредни ситуации; 

— повишено качество и непрекъснатост на грижите за гражданите, които се 
преместват в чужбина; 

— нови възможности за научни изследвания чрез обмен на здравни данни 
(ако е получено съгласието на пациента); 

— повишаване на ефективността, като се избегнат повторните лабораторни 
или радиологични изследвания. 
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Фискална устойчивост и други финансови аспекти 

58 Фискалната устойчивост е едно от основните предизвикателства в областта на 
общественото здравеопазване, пред което са изправени държавите членки. Разходите 
за здравеопазване са на стойност от около 1,5 трилиона евро (2016 г.) и са една от най-
големите и най-бързо увеличаващите се позиции на публичните разходи в ЕС16. 

59 През 2017 г. разходите за здравеопазване представляват 9,6 % от БВП на ЕС 
в сравнение с 8,8 % през 2008 г., а разходите за здравеопазване на глава от 
населението през 2017 г. възлизат на 2773 евро (вж. фигура 12 и 13). 

Фигура 12— Разходи за здравеопазване като дял от БВП (2017 г.) 

 
Източник: Статистически данни за здравеопазването на ОИСР, 2018 г. 

                                                      
16 Европейски семестър, информационна справка: Системи за здравеопазване. 
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Фигура 13 — Разходи за здравеопазване на глава от населението (2017 г.) 

 
Източник: Статистически данни за здравеопазването на ОИСР. 

60 Очаква се разходите за здравеопазване да се увеличат допълнително, до голяма 
степен поради демографските промени в съчетание с по-високите разходи за нови 
технологии в областта на медицината и предоставянето на грижи. 

61 Същевременно разходите за здравеопазване подлежат на все по-строг контрол 
поради ограничените финансови ресурси. Като се има предвид, че в две трети от 
държавите членки повече от 70 % от разходите за здравеопазване се финансират 
с публични средства, устойчивостта на системите за здравеопазване е тясно свързана 
с икономическото положение на държавата членка и на ЕС като цяло. 

62 Също така, за да бъдат системите за здравеопазване устойчиви във финансово 
отношение, е необходимо да бъдат идентифицирани области, в които да бъдат 
реализирани потенциални икономии. Понастоящем се счита, че до една пета от 
разходите за здравеопазване могат да бъдат избегнати и така средствата биха могли 
да се използват по-пълноценно17. Две от областите, които често се свързват 
с потенциални икономии, са болниците (по-специално броят на болничните легла (вж. 
фигура 14) или болничните престои, които могат да бъдат избегнати) 
и фармацевтичните продукти (напр. неоптимален подбор, възлагане на обществени 
поръчки и ценообразуване). 

                                                      
17 ОИСР; Tackling Wasteful Spending on Health (Справяне с разхитителното изразходване на 

средства в областта на здравеопазването), януари 2017 г. 

4 
71

3

4 
16

0

4 
01

9

3 
94

5

3 
93

0

3 
88

5

3 
83

1

3 
57

2

3 
49

3

3 
04

5

3 
01

3

2 
77

3

2 
56

8

2 
55

1

2 
44

6

2 
06

6

2 
02

3

1 
87

3

1 
72

2

1 
67

8

1 
62

5

1 
55

1

1 
47

3

1 
46

3

1 
40

9

1 
36

7

1 
25

2

1 
23

4

98
3

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

EUR PPP



ЧАСТ I — Общественото здравеопазване в ЕС 

 35 
 

 

Фигура 14 — Болнични легла на 1000 жители (2016 г.) 

 
Източник: Статистически данни за здравеопазването на ОИСР. 

63 Финансовата устойчивост на здравните системи е тясно свързана с тяхната 
гъвкавост, която се дефинира като способността им да реагират адекватно на 
промените. По-конкретно демографските промени в съвременното общество ще 
изискват не само увеличаване на предлаганите здравни услуги, но и трансформация от 
активно здравно обслужване в болниците към по-дългосрочни грижи, насочени към 
хората в общността. 

64 Европейската комисия непрекъснато подчертава необходимостта от 
реформиране на системите за обществено здравеопазване, за да се гарантира 
устойчивост, като същевременно се запази всеобщият достъп до качествени грижи. Тя 
подпомага държавите членки в тази дейност, като предоставя анализи, насоки 
и инструменти за наблюдение или оценка и препоръчва реформи в контекста на 
европейския семестър. 

65 Освен това Комисията е създала група от независими експерти, които предоставят 
консултации относно инвестиции в областта на здравеопазването, и е въвела редица 
инициативи за засилване на ефективността и гъвкавостта на националните здравни 
системи, чрез което се повишава тяхната устойчивост. Една такава инициатива е 
оценката на здравните технологии — научен подход за оценка на ефективността на 
здравните технологии. Държавите членки си сътрудничат чрез мрежа18, за да се 
намали дублирането на работа на национално равнище. 

                                                      
18 Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 

упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. 
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66 По-конкретно Комисията подкрепя и усилията на държавите членки за 
координиране на техните инициативи в областта на научните изследвания 
и електронното здравеопазване, за да се повиши ефективността и да се спестят 
разходи. Тази област се подпомага чрез финансиране от ЕС, основно по линия на 
програмата „Хоризонт 2020“ и последващите научноизследователски програми. 

67 В целия ЕС държавите членки полагат постоянни усилия да реформират своите 
здравни системи, за да ги направят не само по-ефективни, но и финансово устойчиви 
и адаптивни. 

68 Въпреки че в някои области вече е постигнат напредък, като например по 
отношение на икономиите, свързани с болниците, този процес ще бъде в центъра на 
работата по въпросите на общественото здраве през идните години. 
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Въведение 

69 В настоящия раздел от одитния сборник се обобщават резултатите от избрани 
одити, извършени от 23-те участващи ВОИ на държавите членки19 и Европейската 
сметна палата. 

Одитна методология 

70 ВОИ извършват своите одити в съответствие с международните стандарти на 
върховните одитни институции и съответните стандарти за изпълнение, разработени на 
национално равнище с цел осигуряване на качество на одитната дейност и докладите. 

71 Одитната методология и процедури са подбрани и приложени, за да се гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение на одитните задачи. 

72 Одитните доказателства са събрани посредством анализ на документи и 
(статистически) данни, както и чрез събеседвания с национални и регионални органи 
или бенефициенти. Когато е целесъобразно, тази дейност се допълва от проучвания 
с цел събиране на мнения от по-широк и/или по-голям кръг от участници. Другите 
използвани методи са: пряко тестване, изследване на конкретни случаи и сравнителен 
анализ. 

Одитиран период 

73 Често е трудно да се одитират отражението на структурните мерки 
и въздействието на програмите, когато те са в ранен етап на изпълнение. 
Представените одити в този сборник се фокусират върху многогодишните програми, 
изпълнени между 2011 г. и 2019 г. 

74 В таблица 1 е представен общ преглед на основните фокусни области на 
одитната дейност на ВОИ.  

                                                      
19 Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Испания, 

Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 
Унгария, Финландия, Франция, и Чешката република. 
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Таблица 1 — Общ преглед на одитната дейност на ВОИ на ЕС, представена в одитния 
сборник 
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Австрия 
Осигуряване на качеството по 

отношение на лекарите на свободна 
практика 

     

Белгия 
Фламандската превантивна здравна 

политика — оценка на резултатите от 
политиката 

     

България Електронно здравеопазване      

Германия 

Научни изследвания в областта на 
здравеопазването, необходими за 

проучване на стойността на 
ортодонтското лечение 

     

Гърция 

Одит на просрочените задължения на 
държавата към болници 

и Националната организация за 
предоставяне на здравни услуги 

     

Дания Разлики в качеството на грижите 
в датските болници      

Естония 
Дейности на държавата за внедряване 

на системата за електронно 
здравеопазване 

     

Ирландия Управление на плановите 
амбулаторни хирургически операции      

Испания 

Управление и контрол на 
фармацевтичните премии от страна на 

Генералното испанско дружество за 
взаимно застраховане на държавните 

служители (MUFACE) 

     

Италия 

Изпълнение на извънредната 
програма за саниране на сградите 
и технологична модернизация на 

недвижимите имоти на институциите 
в областта на общественото 

здравеопазване 

     

Латвия 
Стъпка в правилата посока ли е 

проектът „Електронно здравеопазване 
в Латвия“? 

     

Литва Достъпност на здравните услуги 
и ориентираност към пациентите      
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Люксембург Финансиране на инвестициите на 
болниците      

Малта 
Функцията на общопрактикуващите 
лекари — основата на първичното 

здравно обслужване 
     

Полша Превенция и лечение на диабет от тип 
2      

Португалия 
Достъп на гражданите до здравно 

обслужване в Националната здравна 
служба на Португалия 

     

Румъния 

Одит на изпълнението на развитието 
на здравната инфраструктура на 

национално, регионално и местно 
равнище с цел увеличаване на достъпа 

до здравни услуги 

     

Словакия Публични финанси и имущество на 
здравните заведения      

Словения Борба със затлъстяването сред децата      

Унгария Обобщен анализ на одитите на 
болници      

Финландия Прогнози за тенденциите в областта 
на разходите за социално осигуряване      

Франция Превенция на инфекциите, свързани 
със здравни грижи      

Чешка 
република 

Средства, изразходвани от избрани 
болници за възстановяване на разходи      

Европейска 
сметна 
палата 

Действия на ЕС за трансгранично 
здравно обслужване — въпреки 

значителните амбиции е необходимо 
по-добро управление 
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Профилактика и закрила 

Цели на одита 

75 Четири от одитите, включени в настоящия одитен сборник, са насочени предимно 
към превенцията на болести и защита на здравето. Тези одити обхващат широк кръг от 
въпроси: от общата политика за превенция на болестите в Белгия до конкретни теми 
като превенцията на диабета (Полша), затлъстяването сред децата (Словения) 
и инфекциите, свързани със здравни грижи (Франция). 

76 Общата цел на тези одити е да се направи оценка дали различните политики 
и последващите мерки са били добре планирани и ефективни. В някои одити се 
обръща особено внимание на групите от населението, изложени на риск от лишения. 

Основни одитни констатации и оценки 

77 Във всички одити се констатират слабости по отношение на здравната 
профилактика или защитата на здравето. Например в одита на ВОИ на Белгия се стига 
до заключението, че реалните резултати от изпълнението на здравната политика се 
различават значително в зависимост от разглежданите здравни цели. Организациите 
изпълнители като цяло не са били ориентирани към постигане на резултати и при 
докладването често е липсвала подходяща информация, за да се оцени въздействието 
на финансираните интервенции. На последно място, много кампании и интервенции не 
са били съобразени в достатъчна степен с групите от населението в неравностойно 
положение. 

78 В доклада на ВОИ на Полша се посочва, че въпреки високия и постоянно 
увеличаващ се брой на лицата, страдащи от диабет в Полша, все още не е формулирана 
национална стратегия за превенция или лечение на болестта. 

79 В одита на ВОИ на Словения се стига до заключението, че министерствата 
и отговорният институт реално допринасят за борбата със затлъстяването сред децата. 
Една от отбелязаните слабости обаче е, че финансираните мерки и дейности невинаги 
са достигали до всички деца, поради което не са осигурили равно третиране. Като цяло 
систематичният подход на насърчаване на здравословния начин на живот е оценен 
като по-ефективен, отколкото изпълнението на конкретни проекти. 
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80 ВОИ на Франция оценява изпълнението на политиката за предотвратяване на 
инфекциите, свързани със здравни грижи, във Франция като неефективно. Равнището 
на разпространение на инфекции е спряло да намалява от 2006 г. насам и външното 
докладване на тези инфекции не е изчерпателно. Предприетите неотдавнашни 
действия обаче, като например създаването на центрове за контрол на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, се считат като стъпка в правилната посока. Предстои да се 
предприемат нови инициативи за разширяване на тази политика, така че тя да обхване 
всички сегменти на дейностите по здравно обслужване, и да се разгледа в пълна 
степен заплахата от резистентност към антибиотици. 

Достъп до здравни услуги 

Цели на одита 

81 В шест одита в настоящия одитен сборник се оценява достъпът до здравни услуги. 
В три от тях (Литва, Португалия и Румъния) се разглежда достъпът до здравни услуги 
като цяло, един одит (Германия) е съсредоточен върху ортодонтското лечение, а друг 
(Малта) е посветен на ролята на общопрактикуващите лекари за осигуряване на достъп 
до здравни услуги. На последно място, Европейската сметна палата разглежда дали 
дейностите на ЕС в трансграничното здравно обслужване постигат ползи за пациентите. 

82 Освен работата с акцент върху превенцията на диабет от тип 2, ВОИ на Полша е 
направила оценка дали пациентите, болни от диабет, са имали достъп до услуги на 
специалисти и до най-съвременните лекарства. 

83 Основните цели на извършените одити са били да се оцени дали е осигурен 
достъп до здравни услуги и консултации при специалисти и дали изпълнените мерки за 
подобряване на достъпа до здравни услуги са били ефективни. 

84 Два по-специфични одита са имали съответно за цел да се направи общ преглед 
на разходите и процедурите за ортодонтско лечение (Германия) и да се установи 
в каква степен общопрактикуващите лекари са улеснили достъпа до здравни услуги 
(Малта). 
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Основни одитни констатации и оценки 

85 Като цяло в одитите се стига до заключението, че здравните услуги невинаги са 
били налични в подходящия момент и място или на достъпна цена. 

86 В одита на ВОИ на Литва се отбелязват слабости, свързани с управлението 
и намаляването на времето за чакане за здравни услуги, както и с планирането във 
връзка с търсенето на специалисти в областта на здравеопазването. 

87 Това е отразено и в одита на ВОИ на Португалия, в който се заключава, че през 
тригодишния период от 2014 до 2016 г. времето за чакане за консултации при 
специалисти всъщност се е увеличило, както и броят на пациентите в списъци с чакащи 
за хирургически операции. 

88 ВОИ на Румъния достига до заключението, че инвестициите в инфраструктура 
в сектора на здравеопазването само частично са постигнали целта за увеличаване на 
достъпа до здравни услуги. Основните слабости, описани в доклада, са свързани 
с приоритизирането на средствата, координацията, проследяването на инвестициите 
и процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

89 В одитния доклад на ВОИ на Германия се установява, че ползите от ортодонтското 
лечение не са научно доказани и че самите пациенти често трябва да плащат за 
допълнителни ортодонтски услуги и лечение. 

90 Одитният доклад на ВОИ на Малта е по-положителен, тъй като в него се оценява 
функцията на общопрактикуващите лекари, която се изпълнява в съответствие със 
стратегическите мерки, определени в националната стратегия в областта на 
здравеопазването. В доклада се отбелязва обаче, че за по-нататъшно разширяване на 
функцията на общопрактикуващите лекари, с цел тя да бъде по-ориентирана към 
пациентите, ще е необходима промяна в разпределението на финансирането. 

91 Европейската сметна палата е установила, че Комисията е подкрепила държавите 
членки в подобряването на информацията относно правата на пациентите и във връзка 
с трансграничното здравно обслужване, въпреки че остават някои пропуски. 
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92 Заключението на ВОИ на Полша е, че достъпът до специализирано лечение на 
диабет (тип 2) не е бил осигурен в подходящия момент и място. Времето за чакане за 
консултации при специалисти се увеличава и са констатирани големи регионални 
различия при достъпа до здравни услуги. 

Качество на здравните услуги 

Цели на одита 

93 Три от одитите, включени в настоящия одитен сборник, извършени от ВОИ на 
Австрия, Дания и Ирландия, се отнасят до качеството на здравните услуги. 

94 Два от тях са насочени към специфични аспекти на качеството в болниците: ВОИ 
на Дания е направила оценка на качеството на грижите в датските болници и е 
анализирала разликите в качеството между болниците. ВОИ на Ирландия е разгледала 
начина, по който се управляват плановите амбулаторни хирургически операции. 
Институцията е анализирала причините за различията между болниците, за да се 
определят възможните начини за увеличаване на дела на амбулаторните операции 
и за отстраняване на евентуалните пречки в това отношение. Анализиран е и обменът 
на информация и степента, в която той улеснява популяризирането на идеи за добри 
практики. 

95 ВОИ на Австрия е направила оценка на организацията, избрани аспекти 
и прозрачността на осигуряването на качеството от страна на федералното 
правителство по отношение на лекарите на свободна практика. 

96 В своя одит „Превенция на инфекциите, свързани със здравни грижи“ ВОИ на 
Франция анализира допълнително мащаба и разходите за инфекции, свързани със 
здравни грижи, и ролята на хигиенните правила и правилното предписване на 
антибиотици.  
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Основни одитни констатации и оценки 

97 Заключението от одитите е, че качеството на здравните услуги варира и могат да 
бъдат направени подобрения в някои области. 

98 В доклада за качеството на грижите в датските болници са отбелязани слабости 
при лечението на пациентите и липса на последователност в качеството на грижите. 
Различията в грижите са се отразили на риска за пациентите от повторно 
хоспитализиране и смърт. Причините за много от тези различия обаче могат да бъдат 
проследени до фактори извън контрола на болниците. 

99 В доклада на ВОИ на Ирландия относно планираните амбулаторни хирургически 
операции се стига до сходни заключения: въпреки общите усилия за увеличаване на 
дела на тези операции вместо стационарно лечение, съществуват значителни разлики 
между болниците. Възможните причини са липсата на писмени протоколи и на 
контролни списъци за подбор на пациенти за амбулаторна хирургия и липсата на 
наблюдение или преглед от страна на висшето ръководство на броя на пациентите, 
които са подходящи за такива операции. 

100 В доклада на ВОИ на Австрия относно осигуряването на качеството по 
отношение на лекарите на свободна практика се отбелязват слабости, свързани 
с валидността на насоките за качество, мерките за качество на продуктите и услугите, 
стандартизираната документация за диагностиката и резултатите от дейността. Освен 
това в доклада се предлага да се направи оценка на възможностите за повишаване на 
броя на проверките за достоверност на самооценката на здравните специалисти чрез 
извършване на проверки в хирургическите отделения. 
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101 ВОИ на Франция е установила, че равнището на разпространение на инфекции, 
свързани с болнични грижи, е спряло да намалява през 2006 г. В това отношение от 
съществено значение са прилагането на хигиенните правила и правилното 
предписване на антибиотици. Освен това за по-активното управление на рисковете от 
инфекции е необходимо също така по-добро отчитане на показателите за качество при 
регулирането на предоставянето на здравно обслужване. 

Нови технологии и електронно здравеопазване 

Цели на одита 

102 Три доклада в настоящия одитен сборник (България, Естония и Латвия) са 
съсредоточени върху електронното здравеопазване и използването на нови 
технологии в сферата на здравеопазването. Трите доклада разглеждат въпроса дали са 
спазени предварителните условия за въвеждане и по-нататъшно развитие на 
електронното здравеопазване и дали то се прилага ефективно. ВОИ на Латвия е 
разгледала допълнително дали електронното здравеопазване е постигнало своята цел 
за насърчаване на по-ефективното здравно обслужване. 

Основни одитни констатации и оценки 

103 И в трите доклада се посочва, че макар електронното здравеопазване да се 
счита за национален приоритет в областта на здравеопазването, изпълнението не 
отговаря на очакванията и неговите цели са постигнати само частично. 

104 Този резултат се дължи на няколко различни причини. В доклада на ВОИ на 
България се отбелязва липсата на необходимите предпоставки за ефективно 
внедряване на електронното здравеопазване, а именно наличието на регулаторна 
рамка, цялостното разпределение на отговорностите и ефективна система за 
координация и съгласуване на действията между различните участници. Поради това 
прилагането на електронното здравеопазване в България е било забавено 
и предприетите действия са били ефективни само частично. 
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105 В одита на ВОИ на Естония също се стига до заключението, че електронното 
здравеопазване не е постигнало целите си, като единственото техническо решение, 
използвано активно към момента на одита, е било издаването на цифрови рецепти. 
Използването на електронния здравен регистър и на референтна образна диагностика 
е било ограничено, а цифровата регистрация (електронна система за записване на 
приемни часове) не е била въведена. Отбелязани са допълнителни слабости 
в стратегическото планиране и управление на електронното здравеопазване., Освен че 
е било забавено, внедряването му се е оказало значително по-скъпо от първоначално 
планираното. 

106 В доклада на ВОИ на Латвия се стига до сходна оценка. В него също се 
констатират слабости във внедряването на електронното здравеопазване, най-вече по 
отношение на липсата на участие на основните заинтересовани страни, както и някои 
проблеми, свързани с управлението и надзора на проектите. Поради това при одита 
в Латвия целта за въвеждане на електронното здравеопазване е оценена само като 
частично постигната. 

Фискална устойчивост и други финансови аспекти 

Цели на одита 

107 В осем от одитите в настоящия одитен сборник се анализира устойчивостта или 
други фискални аспекти на общественото здравеопазване. В четири от тях (Чешка 
република, Гърция, Унгария и Словакия) се разглеждат въпроси, свързани със 
съответствието, а в другите четири (Финландия, Италия, Люксембург и Испания) се 
прави задълбочен анализ на по-общи аспекти на фискалната устойчивост 
и финансовото управление. 

108 Областите, обхванати от последните четири одита, варират от прогнози за 
тенденциите в областта на разходите за социално осигуряване (Финландия) до 
публични инвестиции в сектора на здравеопазването (Италия и Люксембург) и добро 
финансово управление на плащанията на премии за фармацевтични продукти 
(Испания). 
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Основни одитни констатации и оценки 

109 Най-често установяваните проблеми при одитите на съответствието са слабости 
в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и във вътрешните контролни 
механизми, финансовото управление и управлението на просрочени задължения. 

110 В одита на ВОИ на Финландия, свързан с прогнозите за тенденциите в областта 
на разходите за социално осигуряване, се констатира възможност за развитие на 
използвания модел и за подобряване на документацията за методологията и се 
посочва, че резултатите за прогнозите не са публикувани редовно. 

111 Одитът на ВОИ на Люксембург е установил недостатъци, свързани 
с разрешението, координацията, отчетността и проследяването на изпълнението на по-
големи инвестиции. 

112 Сходни въпроси са повдигнати и от ВОИ на Италия, която заключава, че 
прилаганите практики на докладване не са подходящи за мониторинг на изпълнението 
на проектите. Освен това институцията счита, че публично-частното партньорство не се 
използва ефективно. 

113 В доклада на ВОИ на Испания се стига до заключението, че плащанията на 
фармацевтични премии за аптеки и болници само частично отговарят на съответното 
законодателство и принципите на доброто финансово управление. 

Проследяване на действията, предприети след одита 

114 Всички ВОИ, като принцип и добра практика, проследяват изпълнението на 
своите препоръки. Подходът за това зависи от вътрешните правила на всяка ВОИ. То 
може да се извърши под формата на проследяване на изпълнението на всяка 
препоръка или като част от друга одитна задача. 

115 Проследяването на изпълнението обикновено се извършва от една до три 
години след крайния срок за изпълнение на препоръките, в съответствие с вътрешните 
правила на ВОИ. Някои ВОИ извършват последващо проследяване, без да се ангажират 
с конкретен график. 
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БЕЛГИЯ 
Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof 
Фламандската превантивна здравна политика — оценка на 
резултатите от политиката 

Кратък преглед 

116 В своя одит белгийската ВОИ е извършила оценка на резултатите от 
фламандската превантивна здравна политика през периода от 2014 г. до началото на 
2015 г. 

117 Използването на превенция с цел повишаване на ползите за здравето 
и постигане на по-висока степен на благосъстояние сред населението е една от целите, 
посочени в меморандума за политиката на фламандския министър на общественото 
здравеопазване. Фламандската превантивна здравна политика е формулирана под 
формата на няколко здравни цели и се прилага от редица организации, субсидирани 
в рамките на тази политика. 

Начин на провеждане на одита 

118 Оценката е била основана на следните въпроси: 

o Добре структурирано и организирано ли е прилагането на превантивната здравна 
политика? 

o Качествено ли се прилага планираната превантивна политика? 

o До каква степен при прилагането се отделя специално внимание на групите от 
населението в неравностойно положение? 

119 Основните одитирани обекти са били фламандският министър на социалните 
грижи, общественото здраве и по въпросите на семейството и фламандската Агенция 
за грижа и здраве. Оценката се е основавала най-вече на анализ на документи 
и интервюта. 
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Основни констатации и оценки 

120 Установено е, че на практика средата, в която се прилага политиката, е твърде 
различна за отделните здравни цели и че организацията на работата на място може да 
бъде подобрена. 

o Някои здравни цели са включвали множество организации изпълнители, но 
разграничаването на задачите невинаги е било ясно, което е изисквало обстойни 
консултации и постигане на съгласие. 

o За други здравни цели не е имало почти никакви организации „на място“, поради 
което подкрепата е била незадоволителна. 

o Разпределението на средствата между здравните цели и организациите 
изпълнители не е било достатъчно обосновано и се е основавало на тяхното 
разпределение в миналото. 

121 Избирането на организациите изпълнители чрез тръжна процедура е довело до 
липса на обмен на знания и е породило напрежение между участващите организации. 

122 Организациите изпълнители не са били особено ориентирани към резултатите 
що се отнася до разработването на методологии. Докладите им са съдържали твърде 
малко информация, за да се прецени въздействието от тяхната работа. 

123 На последно място, не е било обърнато достатъчно внимание на групите от 
населението в неравностойно положение. 
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Препоръки 

124 Среда, в която се прилага политиката 

o Изпълнителната структура за превенция на самоубийствата следва да бъде 
оптимизирана, задачите за превенция на употребата на тютюневи изделия, 
алкохол и наркотици следва да се основават на ясни споразумения, а що се отнася 
до превенцията на диабета, следва да бъдат предприети повече действия на 
място. 

o Средствата за повишаване на осведомеността за програмите за ранно 
диагностициране на раковите заболявания следва да бъдат по-добре 
координирани и насочени към недостатъчно обхванатите целеви групи. 

o Предотвратяването на злополуки следва да бъде насочено в по-голяма степен към 
стимулиране на мултидисциплинарните консултации, като се установи ясен метод 
на работа, разпределение на задачите и споразумения за сътрудничество между 
различните участници. 

o Следва да се разработи дългосрочна визия по отношение на физическата 
активност. Следва да се гарантира подкрепа на място за прилагането на 
методологиите за здравната цел за храненето и физическите упражнения. 

o Разпределението на средствата между различните здравни цели или области на 
превенция следва да бъде ясно обосновано. 

125 Прилагане на превантивна здравна политика 

o Правителството трябва да продължи да оценява предимствата и недостатъците на 
тръжната процедура. 

o Резултатите на партньорските организации по отношение на разработването на 
методология заслужават по-добро планиране и мониторинг и следва да бъдат 
обвързани с определен бюджет. 

o Фламандският министър на общественото здравеопазване следва да работи за 
засилване на участието в дейностите по превенция на местно и провинциално 
равнище. 
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o Сключването на споразумения за управление следва да бъде съгласувано във 
възможно най-голяма степен с плановете за действие за здравните цели. 

o Фламандската агенция за грижа и здраве следва да осигури възможност за 
съгласуване на реалното изпълнение с инициативите, предложени в годишния 
план. 

o Ролята на центровете за ориентиране на учениците за постигането на 
фламандските здравни цели следва да бъде развита по-добре. 

126 Logos (местни здравни мрежи) 

o Отношенията между фламандската агенция за грижа и здраве, фламандския 
институт за промоция на здравето и профилактика на заболяванията и Logos 
следва да бъдат изяснени и оптимизирани. 

o Ролята на Logos при разработването на методологии следва да бъде 
преразгледана и подобрена. 

o Следва да се подобри съгласуваността и качеството на информацията в системата 
за регистрация. 

127 Проекти 

o Фламандското правителство следва да докаже добавената стойност на субсидиите 
за отделните (партньорски) организации, предоставени за проекти за превенция. 

o Проектите, които се изпълняват в продължение на няколко години, следва да 
бъдат оценявани с оглед на тяхното интегриране в обичайната дейност на 
изпълнителната организация. 

128 Групи в неравностойно положение 

o Фламандското правителство следва да инвестира повече средства 
в разработването на методики и материали, които ефективно мотивират 
живеещите в бедност хора да поддържат здравословно поведение, включително 
в натрупването на знания в тази връзка в рамките на изпълнителните организации. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

129 Докладът е публикуван в електронен вид на интернет страницата на Сметната 
палата на Белгия на 23 февруари 2016 г. и е представен на комисията по социалните 
грижи, общественото здраве и въпросите на семейството на фламандския парламент 
на 8 март 2016 г. Действията за проследяване на изпълнението на всяка препоръка 
обикновено се определят в ежегодните писма на министъра за политиката. 

Очаквано въздействие 

130 По време на изпълнението на одита са извършени промени в действащото 
законодателство и са предприети редица инициативи, които са премахнали някои от 
затрудненията (напр. насоки за разработване и оценяване на методиките за 
превенция). 

През септември 2017 г. е приета нова обща здравна цел относно здравословното 
хранене, заседналия начин на живот, физическата активност, тютюнопушенето, 
алкохола и наркотиците. 
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Полша 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 
Превенция и лечение на диабет тип 2 

Кратък преглед 

131 В одита си полската ВОИ е извършила оценка на превенцията и лечението на 
диабет тип 2 през периода 2013—2017 г. за извънболничните здравни грижи и през 
периода 2015—2017 г. за болничните здравни грижи. 

132 Оценките сочат, че всеки единадесети човек в Полша може да страда от диабет 
(тип 1 и тип 2), като всяка година броят на пациентите, които страдат от това 
заболяване, се увеличава с 2,5 %. Ако се остави без лечение, диабетът води до редица 
отрицателни последици, като например инсулти, високо кръвно налягане и ампутиране 
на крайници (като усложнение в резултат на т.нар. синдром на диабетното стъпало), 
а оттук и до увеличаване на броя на хората, които вече не са в състояние да работят 
и следователно получават социални помощи. 

Начин на провеждане на одита 

133 Оценката е била основана на следния основен одитен въпрос: 

o Гарантира ли системата на здравеопазване ранно диагностициране на хората, 
които страдат от диабет тип 2 или са изложени на риск от него, и прилагане на 
ефективни методи за лечение на това заболяване? 

134 Конкретни въпроси: 

o Формулирало ли е Министерството на здравеопазването национална здравна 
политика за превенция на диабета и подобряване на здравето на хората, страдащи 
от това заболяване? 
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o Осигурил ли е Националният здравен фонд наличието на свързани с диабета 
услуги и ресурси за лечение на диабета и на усложненията от него? 

o Предприели ли са доставчиците на здравно обслужване действия в областта на 
превенцията, ранното диагностициране и лечението на диабет тип 2? 

o Доставчиците на здравно обслужване предоставили ли са на пациентите с диабет 
тип 2 достъп до услугите на специалисти? 

o Приложили ли са доставчиците на здравно обслужване методите за лечение на 
диабет тип 2, използвайки лекарства от най-ново поколение? 

135 Основните одитирани обекти са били Министерството на здравеопазването, 
главното управление на Националния здравен фонд и доставчици на здравно 
обслужване. Използваната методология е включвала преглед на документи, 
проучвания, разяснения от служителите на одитираните обекти и други организации. 

Основни констатации и оценки 

136 Диабетът е признат като „болест на цивилизацията“ и борбата със заболяването 
е един от приоритетите на министъра на здравеопазването, който отговаря за 
формулирането на национална здравна политика. Няма обаче никаква национална 
стратегия за превенция на диабета или за лечение и грижи за хората, страдащи от 
заболяването. 

137 Министърът на здравеопазването не е установил точно здравните нужди и не е 
определил броя на необходимите специалисти в областта на диабета, които да се 
грижат за пациентите, страдащи от заболяването. Той също така не е постигнал успех 
при повишаването в достатъчна степен на обществената осведоменост относно 
диабета. 

138 Като цяло полските пациенти нямат достъп до иновативни лечения за диабет 
тип 2, тъй като нито едно от лекарствата с положителни препоръки от Агенцията за 
оценка на здравните технологии и тарифи, т.е. инкретините и глифлозините, не е 
включено в списъка на реимбурсираните лекарства. 
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139 Въпреки че Националният здравен фонд е предприел действия за подобряване 
на лечението на пациенти с диабет тип 2, броят на пациентите в списъците на чакащите 
за специализираните клиники по диабетология и за хоспитализация, както и времето 
на чакане за услуги, нарастват. В същото време броят на доставчиците на услуги, които 
са сключили договор с Националния здравен фонд, намалява. 

140 Липсата на съответните вписвания в здравните досиета също така сочи, че 
в много случаи лекарите не са следвали принципите, определени в препоръките на 
Полската диабетна асоциация (PTD) за лечение на хората с риск от диабет и на 
пациентите с диабет тип 2, или че извършваното от тях документиране е ненадеждно. 
В някои случаи пациентите не са следвали препоръките на лекарите. Вследствие на 
това резултатите от лечението не са били достатъчно добри и разходите за лечение на 
усложненията от диабет тип 2 са били високи. 

Препоръки 

141 NIK е отправила посочените по-долу препоръки. 

o Министърът на здравеопазването следва да изготви цялостна национална 
програма с дейности, насочени към превенцията, ранното диагностициране 
и лечението на диабета. 

o Министърът на здравеопазването следва да предприеме действия за оценяване 
на броя на хората, които остават недиагностицирани и следователно не знаят, че 
страдат от диабет, и да разработи методи, чрез които до тях да достигне 
подходяща информация относно симптомите и последиците от заболяването, 
както и те да бъдат насърчени да се подложат на подходяща диагностика 
и лечение. 

o Министърът на здравеопазването следва да увеличи усилията за разработване на 
модел за планиране на медицинския персонал. 

o Председателят на Националния здравен фонд следва да предприеме действия за 
гарантиране на достъп в национален мащаб до услугите, предоставяни в рамките 
на всеобхватни извънболнични специализирани грижи за пациентите с диабет 
и цялостно лечение на хронични рани. 
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o Доставчиците на здравно обслужване следва: 

 да насочват пациентите с диабет за диагностични тестове и специализирани 
консултации толкова често, колкото се препоръчва от Полската диабетна 
асоциация; 

 да насочват пациентите за скрининг за диабет съгласно препоръките на 
Полската диабетна асоциация; 

 да спазват препоръките на Полската диабетна асоциация за превенция на 
диабет тип 2; 

 да водят индивидуалните здравни досиета по начин, който гарантира пълна 
и надеждна информация за диагнозата и процеса на лечение на пациента. 

142 Публичните органи следва също така да предприемат съвместни, координирани 
действия със здравните и пациентските организации за насърчаване на здравословния 
начин на живот, включително физически упражнения и спазване на диета, за да 
помогнат за намаляване на диабета тип 2 в Полша. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

143 Докладът е публикуван на интернет страницата на полската ВОИ на 26 март 
2018 г. и изпратен до върховните и централните национални органи. Той е привлякъл 
голям медиен интерес и е бил широко коментиран от здравните експерти. 

144 В отговор на доклада полският министър на здравеопазването е информирал 
ВОИ за предприетите действия за изпълнение на одитните препоръки, в т.ч. е 
анализирал нуждите и е разработил план за нова здравна програма, както и действия 
за повишаване на ефективността на здравното образование и превенцията на 
заболяванията. 
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Очаквано въздействие 

145 Укрепване на системата на здравеопазване чрез гарантиране на по-ефективен 
мониторинг на превенцията и грижите, свързани с диабета, увеличаване на 
ефективността на образованието по отношение на диабета и координиране на 
действията за намаляване на възникването на нови случаи на диабет. 
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Словения 
Računsko sodišče Republike Slovenije 
Борба със затлъстяването сред децата 

Кратък преглед 

146 В одита си словенската ВОИ е извършила оценка дали механизмите за борба със 
затлъстяването сред децата са били ефективни и ефикасни. Одитът обхваща периода 
2015—2016 г. 

147 Сметната палата на Република Словения е решила да извърши одит във връзка 
с борбата със затлъстяването сред децата поради тревожните статистически данни за 
децата с наднормено тегло и затлъстяване. 

148 През 1989 г. 12,5 % от децата, посещаващи начално училище в Република 
Словения, са били с наднормено тегло, а 2,35 % със затлъстяване. Въпреки че от 2010 г. 
насам делът на децата с наднормено тегло и със затлъстяване в началните училища 
намалява, през 2016 г. цифрите продължават да са по-високи в сравнение с 1989 г. 
съответно с 43,2 % и със 193,6 %. 

149 Проблемите с теглото и затлъстяването до голяма степен зависят от социално-
икономическия статут на семейството и от отговорността на всяко отделно лице. Това, 
което държавата може да направи, е да прилага политики за насърчаване на 
здравословен начин на живот. 

Начин на провеждане на одита 

150 Оценката се е базирала на основния одитен въпрос: „Справя ли се Република 
Словения по подходящ начин със затлъстяването сред децата?“ и на следните 
подвъпроси: 

o Правилно ли са планирани целите и мерките за борба със затлъстяването сред 
децата? 
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o Ефективна ли е работата на Министерството на здравеопазването, на 
Министерството на образованието, науката и спорта и на Националния институт по 
обществено здраве за изпълнение на дейностите за борба със затлъстяването сред 
децата? 

o Постигнати ли са целите за борба със затлъстяването сред децата и намалява ли 
делът на децата, които прекаляват с храненето, и на децата със затлъстяване? 

151 Основните одитирани обекти са били Министерството на здравеопазването, 
Министерството на образованието, науката и спорта и Националният институт по 
обществено здраве. Методологията на одита е включвала преглед на документи, 
интернет страници, съобщения в медиите и други публични източници на информация, 
интервюта с одитираните обекти и други заинтересовани лица и анализ на данни. 

Основни констатации и оценки 

152 ВОИ е достигнала до заключението, че държавата (Министерството на 
здравеопазването, Министерството на образованието, науката и спорта 
и Националният институт по обществено здраве) насърчава здравословния начин на 
живот сред децата на системно равнище (чрез регулиране на здравословни хранителни 
режими и физически дейности) и допълнително чрез избрани проекти. 

153 Въпреки че въздействието на дейностите на държавата за борба със 
затлъстяването сред децата може да се види само с течение на времето и не може да 
се измери пряко, оценката на Сметната палата е, че държавата е допринесла в известна 
степен за борбата със затлъстяването сред децата, както може да се установи 
индиректно от промяната в процентното измерение на децата, които прекаляват 
с храненето, и на децата със затлъстяване. Въпреки това държавата би могла да 
подобри действията си за борба със затлъстяването сред децата чрез мерки 
и дейности, които да достигнат до всички деца, като увеличи ефективността на тяхното 
изпълнение. 
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154 По-конкретно ВОИ е отбелязала, че: 

o училищата участват в няколко допълнителни проекта и програми за насърчаване 
на здравословния начин на живот. Изпълнението на проектите обаче не е толкова 
ефективно, колкото системния подход. Проектите са ограничени във времето, 
невинаги гарантират равно третиране на децата и водят до допълнителна 
административна тежест и разходи; 

o системата за организиране на здравословна храна в училищата е въведена по 
подходящ начин и гарантира равно третиране на всички деца; 

o физическото възпитание в началните училища е под препоръчваните от 
Световната здравна организация 180 минути на седмица. 

Препоръки 

155 На Министерството на здравеопазването е било препоръчано: 

o да обмисли как би могло да подобри съответствието между организираната храна 
в училищата и насоките в областта на храненето; 

o да измени разпоредбите за издаване на медицински бележки, оправдаващи 
отсъствия от часовете по спорт или специален хранителен режим; 

o да направи преглед на нуждите и да определи процедури за ранни действия за 
борба със затлъстяването сред децата, както и евентуално лечение на свързаните 
заболявания. 

156 На Министерството на образованието, науката и спорта е било препоръчано: 

o да направи преглед на изискванията към органите или организациите, които 
отговарят за храната в училищата, включително на начините за опростяване 
и хармонизиране на процедурите за обществени поръчки за закупуване на 
продукти за храната в училищата; да обмисли дали следва да се организират 
редовни курсове за обучение в тази връзка и от кого; 

o да извършва анализи на ефикасността и ефективността на отделните спортни 
програми; 
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o да разработи анализи на разходите и ползите за проектите, свързани
с повишаването на осведомеността и здравословното хранене, и да проучи
възможностите за включване на съдържанието на проектите и програмите
в редовните програми за обучение и образование;

o да разгледа възможността за провеждане на курсове за обучение на училищния
персонал, децата и техните родители относно значението на здравословния начин
на живот;

o да обмисли възможността за обучение на учителите в областта на насърчаването
на здравословния начин на живот;

o да направи подробен анализ на персонала и ресурсите, необходими за
въвеждането на 5 часа физическо възпитание на седмица за всички деца.

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

157 Докладът е представен на одитираните обекти и публикуван на интернет
страницата на Сметната палата на Република Словения на 11 септември 2018 г. 

Очаквано въздействие 

158 Основният резултат от проведения одит е информирането на обществеността за
актуалното състояние и за проблемите в резултат на наднорменото тегло 
и затлъстяването сред децата. 

159 Възможно въздействие на одита би могло да бъде, наред с другото, той да
доведе до промени и изменения в нормативната уредба, по-специално във връзка 
с препоръчания брой часове физическо възпитание в училище. 



ЧАСТ III — Докладите на ВОИ накратко 
Профилактика и закрила 
 65 
 

 

 

Франция 
Cour des comptes 
Превенция на инфекциите, свързани със здравни 
грижи:  
следващи стъпки 

Кратък преглед 

160 В своя одит френската ВОИ е извършила оценка на превенцията на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, през периода 2010—2018 г. 

161 Една инфекция се счита за свързана със здравни грижи, ако е възникнала по 
време на лечението на пациента от здравен специалист, по време на амбулаторни 
грижи, в заведение за медико-социални грижи или в здравна институция (в последния 
случай тя се определя като вътреболнична). Тя невинаги съвпада със самото лечение: 
инфекцията може да възникне от 48 часа до една година след него. 

162 През последните 30 години Франция прилага структурирана публична политика 
за превенция на инфекциите, свързани със здравни грижи, основно в болниците, и за 
обезщетяване на пациентите. Сдруженията на пациенти са изиграли решаваща роля за 
развитието на тази политика, след медийното отразяване на групови случаи на 
инфекции в някои здравни институции. 

163 Предприетите действия са намалили и след това стабилизирали равнището на 
разпространение на заразени пациенти в болниците на около 5 % от пациентите (т.е. 
около 470 000 заразени пациенти годишно). Въпреки че инфекциите, свързани със 
здравни грижи, най-често причиняват краткотрайно неразположение, те могат да имат 
далеч по-сериозни последици. Равнището на разпространение на заразени пациенти 
по време на амбулаторни грижи обаче не е известно и определянето му все още е на 
ранен етап в сектора на социалното здравеопазване. 
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Начин на провеждане на одита 

164 Оценката е била основана на следните въпроси: 

o Основен одитен въпрос: Какви са предизвикателствата за политиката за превенция 
на инфекциите, свързани със здравни грижи? 

o Със следните подвъпроси: 

 Какви са мащабите на инфекциите, свързани със здравни грижи, и разходите 
във връзка с тях? 

 Какви резултати са постигнали политиките, прилагани от Министерството на 
солидарността и здравеопазването и различните му органи? 

 Как можем да вземем под внимание проблемите, свързани с придвижването 
на пациентите извън болниците и резистентността към антибиотици? 

 На кои нива на управлението на риска следва да се управлява 
преструктурирането на публичните действия? 

 Как може да се търси отговорност от различните участници? 

165 Основните одитирани обекти са били френското Министерство на 
солидарността и здравеопазването, различните органи, които прилагат политиките му 
както на национално, така и на регионално равнище, и държавните болници. 

166 Оценката се е основавала на интервюта и въпросници, изпратени до всички 
съответни органи. 
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Основни констатации и оценки 

167 Cour des comptes е направила следните констатации и оценки: 

o През последните тридесет години публичните органи, здравните институции 
и специалистите прилагат публична политика за превенция на вътреболничните 
инфекции. Резултатите от нея все още са недостатъчни. От 2006 г. равнището на 
разпространение на инфекции, свързани със стационарно лечение, е спряло да 
намалява, а външното докладване на вътреболнични инфекции не е 
изчерпателно. Сега следва да се предприемат допълнителни стъпки, така че тази 
политика да обхване всички сегменти на здравните дейности и да се отчете 
в пълна степен заплахата от резистентност към антибиотици. 

o Наскоро създадените във всички региони центрове за контрол на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, би следвало да осигурят възможност за разработване 
на действия съвместно със специалисти в областта на амбулаторното и социалното 
здравно обслужване и за по-добра координация с регионалните здравни агенции. 
При тази нова структура Министерството на солидарността и здравеопазването, 
чрез Агенцията за обществено здраве, трябва да заеме полагащото му се място 
в насочването и координирането на публичните действия. 

o За да се посрещнат тези нови предизвикателства, от съществено значение е също 
така да се подобри оправомощаването на всички заинтересовани страни за 
правилното прилагане на хигиенните правила и правилното предписване на 
антибиотични лекарства. По-активното управление на риска от инфекции изисква 
също така при регулирането на предоставянето на здравно обслужване да се 
обърне повече внимание на показателите за качество, както и да бъдат 
преразгледани схемите за обезщетения с цел насърчаване на поемането на 
отговорност. 

Препоръки 

168 Cour des comptes е дала следните препоръки: 

o да се проведе национално проучване за равнището на разпространение на 
инфекциите, свързани със здравни грижи, по време на амбулаторни грижи, като 
при необходимост се използва адаптирана методология, за да се определят 
рисковите сектори и да се разработят действия; 
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o изрично да се възложи на Агенцията за обществено здраве (Santé Publique France) 
— публична институция под надзора на Министерството на солидарността 
и здравеопазването — координацията на мисиите и начините на действие на 
центровете за контрол на инфекциите, свързани със здравни грижи; 

o да се приложи набор от мерки, насочени към намаляване на употребата на 
антибиотични лекарства, и да се коригира възнаграждението въз основа на 
свързаните с общественото здраве цели, което се разпределя на частно 
практикуващите лекари, с цел да се гарантира тяхната ефективност; 

o регионалните здравни агенции следва да дават предимство на проверките 
и контрола на здравните заведения и да изготвят всички оперативни заключения, 
включително за преустановяване на дейност; 

o да се преразгледат критериите за определяне на размера и състава на 
оперативните екипи по хигиена в здравните институции в съответствие с дейността 
на последните и международните препоръки. В държавните болници тези екипи 
следва да бъдат обединени в рамките на териториалните болнични групи 
(groupements hospitaliers de territoire); 

o да се възстанови задължението на здравните специалисти да се ваксинират срещу 
грип (повтаряща се препоръка). 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

169 Първият председател на Cour des comptes е представил Годишния публичен 
доклад за 2019 г. на президента на Френската република на 4 февруари 2019 г. След 
това докладът е бил представен на медиите и публикуван в електронен вид на 
интернет страницата на Cour des comptes на 6 февруари 2019 г. Той е бил представен 
също така на Националното събрание на 6 април 2019 г. и след това на Сената на 
7 април 2019 г.  
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170 Cour des comptes обръща специално внимание на проследяването на действията 
във връзка с нейните препоръки. Три години след публикуването на докладите си тя 
проверява до каква степен са били изпълнени препоръките ѝ и проучва реалното 
въздействие на изпълнените препоръки. В годишния публичен доклад може да бъде 
включен мониторингов доклад. 

Очаквано въздействие 

171 Политиките за превенция на инфекциите, свързани със здравни грижи, са 
необходимост. Предвид броя на засегнатите пациенти трябва се приложат ефективни 
мерки с цел осигуряване на лечение във възможно най-безопасна среда. 
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Достъп до здравни услуги 
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Германия 
Bundesrechnungshof 
Научни изследвания в областта на 
здравеопазването, необходими за проучване на 
стойността 
на ортодонтското лечение 

Кратък преглед 

172 В одита си германската ВОИ е извършила оценка на стойността на 
ортодонтското лечение. Одитът обхваща периода 2014—2016 г. 

173 Фондът за задължително здравно осигуряване възстановява стойността на 
ортодонтското лечение (напр. скоби) само ако лошо разположените зъби или челюсти 
значително увреждат или има риск да увредят дъвченето, отхапването, говоренето или 
дишането. През последните години разходите на лекуван патологичен случай са 
нараснали почти двойно. Според оценките над половината от всички деца и възрастни 
в Германия получават ортодонтско лечение. В този контекст Bundesrechnungshof, която 
има мандат да одитира системата за задължително здравно осигуряване в Германия, е 
извършила проверка как фондовете за здравно осигуряване са разглеждали 
ортодонтските услуги за техните бенефициенти. 

Начин на провеждане на одита 

174 Целта на одита е била да се придобие представа за разходите и процедурите, 
свързани с одобряването, провеждането и фактурирането на ортодонтското лечение от 
фондовете за задължително здравно осигуряване. 

175 Освен това Bundesrechnungshof е проучила дали и до каква степен федералното 
Министерство на здравеопазването е гарантирало ефективността на тези услуги. 

176 Основните одитирани обекти са били федералното Министерство на 
здравеопазването, избрани фондове за здравно осигуряване и представителната 
организация на фондовете за задължително здравно осигуряване. 
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177 Одитът е бил основан предимно на преглед на документи, предоставени от 
федералното Министерство на здравеопазването и от фондове за здравно 
осигуряване, организации за консултация на пациенти и самоуправляващи се 
организации на стоматолози, работещи по договор със здравните фондове 
(ортодонтски процедури, договори, проучвания по ортодонтия и др.), и интервюта 
с представители на тези организации. 

Основни констатации и оценки 

Стойността на ортодонтското лечение не е подкрепена от научни изследвания 

178 Bundesrechnungshof е достигнала до заключението, че федералното 
Министерство на здравеопазването и фондовете за здравно осигуряване нямат 
цялостна представа за конкретните ортодонтски услуги, предоставяни на пациентите. 
Липсвали са данни в национален мащаб, например относно вида, продължителността 
и успеха на лечението, възрастовите групи, подложени на лечение, основните 
диагнози, броя на приключените случаи и случаите на прекъснато лечение. Освен това 
е липсвала оценка, основана на такива данни, на добавената стойност на 
ортодонтското лечение. В резултат на това няма налична информация относно целите 
на фондовете за здравно осигуряване при изразходването на повече от 1 млрд. евро 
годишно за ортодонтско лечение или относно успеха на това лечение, ако има такъв. 

Бенефициентите често плащат допълнително за ортодонтско лечение 

179 Освен това Bundesrechnungshof е констатирала, че стоматолозите често са 
предлагали допълнителни услуги, които бенефициентите е трябвало да заплатят за 
собствена сметка. Тези платени за собствена сметка услуги са включвали основно други 
методи за лечение, диагностика и ортодонтски изделия (напр. скоби). 

180 Според проучване, направено от фонд за здравно осигуряване, три четвърти от 
анкетираните са си договорили частни услуги за собствена сметка с ортодонтите, които 
са ги лекували. Почти половината от анкетираните са платили повече от 1000 евро. 
В по-голямата част от случаите фондовете за здравно осигуряване не са знаели за 
ортодонтското лечение и платените за собствена сметка услуги, които техните 
бенефициенти са получили. Фондовете за здравно осигуряване са научавали за 
полученото лечение и услуги само в изключителни случаи, например когато 
бенефициентите са се оплаквали от своите стоматолози. В тези случаи също не е ясно 
какъв успех е бил постигнат. 
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Препоръки 

181 Bundesrechnungshof е препоръчала да се проведе проучване и да се съберат 
данни относно ситуацията, свързана с ортодонтските грижи и нуждите от лечение 
и неговите цели, показателите за качество и механизмите за контрол, включително 
услугите, плащани за собствена сметка. Федералното Министерство на 
здравеопазването следва да инициира извършването на оценки и при необходимост 
да работи за създаването на необходимите законови условия. Трябва да се определи 
видът на ортодонтските услуги, предоставяни в рамките на задължителното здравно 
осигуряване, така че да се отразят резултатите от това изследване в областта на 
здравеопазването. Ако плащаните за собствена сметка услуги бъдат предпочетени 
пред сегашните услуги, предоставяни от фондовете за здравно осигуряване, 
съответните органи следва да обмислят дали да не ги включат в грижите, предоставяни 
от фондовете за здравно осигуряване. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

182 Bundesrechnungshof е представила доклада си на комитета по публични 
финансови отчети към комисията по бюджета на Бундестага като част от годишния си 
доклад относно федералното финансово управление на федералното правителство. 

183 Одитният доклад е публикуван на интернет страницата на Bundesrechnungshof 
през април 2018 г. Публикуването му е било придружено от съобщение за пресата (вж. 
www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers, 
трети доклад от списъка). 

184 Bundesrechnungshof възнамерява да проследи дали федералното Министерство 
на здравеопазването ще предприеме ефективни стъпки, за да подпомогне 
гарантирането на икономическата ефективност на свързаните със здравно осигуряване 
обезщетения за ортодонтско лечение. 

http://www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers
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Очаквано въздействие 

185 В отговор на препоръките на Bundesrechnungshof федералното Министерство на 
здравеопазването е възложило изготвянето на научен доклад, с който да се изследва, 
представи и оцени настоящото състояние на медицинските знания относно 
дългосрочните последици от ортодонтското лечение за оралното здраве. 

186 Заедно с централните асоциации на фондовете за здравно осигуряване и на 
стоматолозите, работещи по договор със здравните фондове, министерството 
възнамерява да оцени препоръките за действие, отправени от специалистите, и да 
обсъди следващите стъпки, които да предприеме за подобряване на научните 
изследвания в областта на здравеопазването и за оценяване на стойността на 
ортодонтията. 
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Литва 
Valstybės Kontrolė 
Достъпност на здравните услуги и ориентираност 
към пациентите 

Кратък преглед 

187 В одита си литовската ВОИ е извършила оценка на достъпността на здравните 
услуги и на ориентираността към пациентите. Одитът обхваща периода 2014—2016 г. 
Проверени са били и данни от 2017 г. и 2018 г., които са имали отношение към 
извършените промени. 

Начин на провеждане на одита 

188 Оценката е била съсредоточена върху следните въпроси: 

o управление на времето за чакане за здравни услуги; 

o адекватност на планирането във връзка с необходимия брой здравни 
специалисти; 

o ефективност на използването на скъпото оборудване, притежавано от 
медицинските заведения; 

o развитие на необходимите условия за гарантиране на достъпността на най-новите 
медицински технологии и преглед на технологиите, които вече се използват; 

o установяване, оценяване и управление на очакванията на пациентите. 

189 Основните одитирани обекти са били Министерството на здравеопазването, 
Държавната агенция за акредитация в здравеопазването и Националният 
здравноосигурителен фонд. 
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190 Освен това са били събрани данни и информация от държавни и частни 
медицински заведения, общини, професионални организации на здравни специалисти, 
пациентски организации и научни институции. 

191 Одитната методология е включвала преглед на документи, сравнителен анализ, 
проучвания на медицинските заведения и общините, изследвания на населението, 
интервюта, анализ на данни и провеждане на тестове. 

Основни констатации и оценки 

Неефективност на мерките, предназначени да намалят времето за чакане за услуги 

192 Министерството на здравеопазването няма обективна информация относно 
времето за чакане, нито за тенденциите и основните фактори, които затрудняват 
планирането на ефективни мерки за намаляването му. Министерството също така не е 
анализирало въздействието на предприетите мерки върху промените във времето за 
чакане. Мерките за намаляване на времето за чакане не са постигнали желаните 
резултати, тъй като не са решили ключови проблеми, свързани с потоците от пациенти, 
функционирането на системата за електронно здравеопазване, дисбаланса 
в структурата на здравните специалисти и т.н. Като начин за справяне с проблема 
с достъпа до услуги 17 % от пациентите са използвали платени услуги (половината от 
тях са направили това поради прекалено дългите опашки), а 19 % са прибегнали към 
самолечение. 

Необходимост от подобряване на планирането във връзка с търсенето на здравни 
специалисти 

193 При изготвянето на искането за обучение на здравни специалисти към научни 
и образователни институции, министерството не е оценило промените в структурата на 
услугите, търсенето на тези услуги в отделните региони, работното натоварване на 
специалистите, отказването на лекари от професията и прогнозите за емиграция. 
Министерството се е опитало единствено да замени пенсиониращите се лекари, но не 
е отчело търсенето на медицински сестри. Броят на лекарите е по-висок от средния за 
ЕС, но въпреки това има липса на специалисти в конкретни области, като например 
кардиология, офталмология и неврология, както и на медицински сестри, което е 
оказало влияние върху достъпността на услугите. 



PART III – SAI reports at a glance –  
Access to health service 
 77 
 

 

Неефективно използване на скъпо оборудване в медицинските заведения и липса на 
стимули за оценяване на новите технологии 

194 Интензивността на използване на повече от половината (59 %) от скъпите 
медицински изделия (на стойност над 29 000 евро) е била ниска, а 7 % от тях не са били 
използвани изобщо. По време на одитирания период министерството е започнало 
процедури за обществени поръчки за нови изделия, но не е инициирало 
преразпределение на скъпите изделия, като по този начин е оставило нерешен 
проблемът с неефективното използване на наличните изделия. 

195 Въвеждането на оценяване за новите технологии е било много бавно (по време 
на четиригодишния период медицинските заведения и частните доставчици са 
представили за оценяване едва 11 технологии) поради липсата на финансиране за 
използването на нови и одобрени здравни технологии. След появата на нови 
технологии, наличните често не са били оценявани. Това е довело до неспособност да 
се гарантира лечение с най-новите технологии за всички пациенти. 

Пациентите не са участвали в процеса на развитие на здравното обслужване, насочен 
към посрещане на техните очаквания 

196 Нито министерството, нито медицинските заведения са използвали анкети сред 
пациентите, за да определят техните очаквания. Въпреки че половината от 
одитираните общини са събирали данни за медицинските заведения, те не са ги 
използвали при вземането на решения относно организацията на услугите. 
Представителството на пациентите е било разпокъсано — представители на 
пациентите са участвали само в 40 % от работните групи, които по тяхно мнение са 
важни. Уведомяването на пациентите относно правата и задълженията им е било 
непълно, което е допринесло за това приблизително 20 % от пациентите да пропуснат 
определените си часове за прием, увеличавайки по този начин допълнително времето 
за чакане. 
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Препоръки 

197 С цел да се увеличи достъпността на здравните услуги, да се намали времето за 
чакане и да се използват по-ефективно наличните ресурси, ВОИ е препоръчала: 

o да се наблюдава и анализира редовно използването и достъпността на услугите 
и потоците от пациенти, както и въздействието на мерките за намаляване на 
времето за чакане, а прилагането на мерките да се основава на резултатите от 
това наблюдение и анализ; 

o да се разработи система за планиране на търсенето за всички здравни 
специалисти, която да се основава на анализ на данните; 

o да се разшири годишното оценяване на заведенията, като се включат показатели 
за използването на скъпото медицинско оборудване; 

o да се определи процедурата за финансиране на нови оценявани технологии и да 
се извършва преглед и преоценка на здравните технологии, които вече се 
използват. 

198 С цел да се повиши ориентираността към пациентите в системата на 
здравеопазването, ВОИ е препоръчала следното: 

o да се разшири обхвата и/или да се преразгледа съдържанието на проучванията 
и анкетите относно мнението на пациентите, провеждани от министерството 
и медицинските заведения за установяване на очакванията на пациентите, които 
проучвания и анкети след това биха могли да се използват за подобряване на 
организацията на здравното обслужване; 

o да се направи по-подробна информацията, предназначена да насърчи пациентите 
да изпълняват задълженията си и да упражняват правата си, и да се увеличат 
средствата за предоставяне на тази информация; 

o да се определят критерии за включване на пациентски организации при вземането 
на решения от страна на комисиите и работните групи, с оглед подобряване на 
здравното обслужване. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

199 Одитният доклад е представен на одитираните обекти, на парламентарната 
комисия по одит, на медицинските заведения и на широката общественост (по време 
на международната конференция „Сигнали 2018“, организирана от ВОИ през 2018 г.). 

200 На парламентарните комисии са представени шестмесечни доклади 
в съответствие с крайните срокове за изпълнение на приетите в доклада препоръки. 

Очаквано въздействие 

201 Очаква се одитът да доведе до организационни/процедурни промени 
(в областта на наблюдението на достъпността на услугите, планирането на търсенето на 
здравни специалисти, оценяването на използването на медицински изделия, 
определянето на очакванията на пациентите и включването на пациентски 
организации) и до преразглеждане на решенията за финансиране (поради новите 
технологии). 
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Малта 
National Audit Office 
Функцията на общопрактикуващите лекари — 
основата 
на първичното здравно обслужване 

Кратък преглед 

202 В своя одит малтийската ВОИ е извършила оценка на функцията на 
общопрактикуващите лекари и на нейната роля за първичното здравно обслужване. 
Одитът обхваща периода 2014—2016 г. 

203 В национални документи и в документи на Европейския съюз се признава, че 
въпреки значителното разширяване на първичното здравно обслужване с времето, 
този сектор не заема съответното челно място в областта на здравните услуги в Малта. 

204 Сметната палата на Малта е оценила функцията на общопрактикуващите лекари 
в здравните центрове още през 2001 г. чрез одита на изпълнението „Първично здравно 
обслужване — функцията на общопрактикуващите лекари в здравните центрове“. 
При одита са били подчертани много високите равнища на удовлетвореност сред 
ползващите услугите на общопрактикуващите лекари към онзи момент. В доклада 
обаче са били повдигнати опасения във връзка с различни аспекти на предоставянето 
на услугите. Посочените проблеми са били свързани най-вече с приемствеността на 
грижите чрез по-персонализирано обслужване, с неравномерното разпределение на 
общопрактикуващите лекари в здравните центрове, с неизползването на система за 
определяне на приемни часове и с икономическата ефективност на услугите. 

Начин на провеждане на одита 

205 Целта на одита е била да се определи в каква степен: 

o дейностите, свързани с функцията на общопрактикуващите лекари, допринасят за 
достъпността на съответните услуги и осигуряват подходящо качество от гледна 
точка на постигането на целите на първичното здравно обслужване; 
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o организационните и административните структури улесняват предоставянето на 
услугите; 

o предоставените услуги са икономически ефективни. 

206 Основните одитирани обекти са били службата за първично здравно 
обслужване (Малта), многопрофилната болница в Гозо (Гозо) и травматологията 
и спешното отделение на болница Mater Dei. 

207 Одитната методология е включвала преглед на документи, провеждане на 
полуструктурирани интервюта и проучване и остойностяване на различните услуги, 
предоставяни от общопрактикуващите лекари. В обхвата на този одит не са били 
включени услугите, предоставяни в здравните центрове от различни медицински 
специалисти, които не са общопрактикуващи лекари. 

Основни констатации и оценки 

208 Одитът е показал категорично, че като цяло функцията на общопрактикуващите 
лекари се изпълнява съгласно националните стратегически мерки, определени 
в Националната стратегия за здравната система на Малта, и че услугите се разширяват. 

209 От друга страна, тази проверка е повдигнала и определени въпроси. При 
настоящия механизъм на функцията на общопрактикуващите лекари нейното 
допълнително разширяване чрез увеличаване на ориентираността ѝ към пациентите е 
малко вероятно да се случи, без да има промяна в разпределението на финансирането, 
която да отразява по-реалистично дългосрочните социално-икономически предимства 
на инвестициите в първичното здравно обслужване. Освен това съществува 
възможност за допълнително използване на взаимовръзките и възможните полезни 
взаимодействия в сътрудничеството между частния и публичния сектор. По този начин, 
чрез по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни, обществената функция 
на общопрактикуващите лекари би могла да допринесе в по-голяма степен за 
превръщането на първичното здравно обслужване в опорна точка на националните 
здравни услуги. 
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Препоръки 

210 Сметната палата на Малта е дала следните препоръки: 

o Службата за първично здравно обслужване е била насърчена да засили акцента 
върху оценяването на осъществимостта на разширяването на функцията на 
общопрактикуващите лекари, като се използва възможността за взаимно 
допълване на услугите, предоставяни от лекарите в публичния и в частния сектор 
— включително чрез публично-частни партньорства и възлагане на услуги на 
външни изпълнители. 

o Следва да се обмисли възможността за прехвърляне на по-голяма част от 
бюджетните средства в рамките на здравния сектор в полза на първичното 
здравно обслужване. 

o Службата за първично здравно обслужване е била насърчена да превърне 
стратегическите мерки, изброени в Националната стратегия за здравната система 
на Малта за периода 2014—2020 г., както и други документи, в изпълними 
проектни планове. Това е свързано с определяне на необходимите ресурси 
и сроковете за изпълнение. 

o Следва да се увеличат усилията за въвеждане на клиника за управление на 
хроничните заболявания във всички здравни центрове. Това ще насърчи 
допълнително принципите на приемственост на грижите и ориентираност към 
пациентите, а в дългосрочен план ще повиши икономическата ефективност на 
функцията на общопрактикуващите лекари. 

o Службата за първично здравно обслужване е била насърчена да продължи 
усилията си за промяна на баланса в нейните услуги, като от оказване на 
незабавни грижи премине към насърчаване на здравословния начин на живот 
и превенция на заболяванията. Службата за първично здравно обслужване е 
имала възможност да доразвие текущите кампании за повишаване на 
осведомеността, като е насърчила общопрактикуващите лекари отново да 
подчертаят посланията на тези кампании по време на посещенията на пациенти. 

o Следва да се обърне внимание на засилването на стратегическото, управленското 
и оперативното сътрудничество между здравните центрове в Малта и Гозо. Това 
ще гарантира по-висока степен на хармонизация и персонализиране на услугите, 
както и споделяне на опит при разработването на услуги. 
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o Достъпността на информацията за финансовото управление трябва да се повиши 
— финансовото звено все още трябва да бъде подпомагано чрез инвестиции 
в подходяща инфраструктура за информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ). 

o Службата за първично здравно обслужване е била насърчена да оползотворява 
по-добре наличните ИКТ, като например Системата за клинично управление на 
пациентите, за да се осигурят точни статистически данни за контакт с пациентите. 
Тази информация ще укрепи стратегическото планиране и управленския контрол 
на дейността на службата. 

o Трябва да се увеличат усилията за въвеждане на оборудване за издаване на 
електронни рецепти в диспансерите (Bereġ). Това зависи от реализирането на 
подходящи инвестиции в ИКТ. 

o Службата за първично здравно обслужване е била насърчена да подобри 
координацията с травматологията и спешното отделение на болница Mater Dei, за 
да се сведе до минимум броят на пациентите, които ненужно търсят услугите на 
отделението, когато могат да получат необходимите грижи от 
общопрактикуващите лекари на равнище здравни центрове. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

211 Докладът е представен на председателя на Камарата на представителите на 
27 юни 2016 г., който го е предал на Камарата на представителите. Докладът е бил 
обсъден и в комисията по публични сметки. След представянето на горепосочения 
доклад на парламента Сметната палата на Малта го е публикувала на своята интернет 
страница. Публикувано е и съобщение за пресата с резюме на основните и най-
важните констатации и заключения както на малтийски, така и на английски език. ВОИ 
е изпратила копия от доклада до медиите и други заинтересовани страни. 
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212 През 2018 г. Сметната палата на Малта е проследила действията във връзка 
с препоръките от одита на изпълнението. Това проследяване е включвало най-вече 
провеждане на полуструктурирани интервюта с ключови длъжностни лица в службата 
за първично здравно обслужване и преглед на свързана документация. Последващият 
одит като цяло сочи, че службата е започнала активно да изпълнява препоръките от 
доклада. Две препоръки от първоначалния доклад са били изпълнени изцяло, а по 
отношение на останалите осем вече е извършена значителна работа. 

Очаквано въздействие 

213 Очакваното дългосрочно въздействие на доклада е той да доведе до 
организационни и процедурни промени, до увеличаване на финансирането 
и човешките ресурси за функцията на общопрактикуващите лекари и до укрепване на 
ИТ инфраструктурата. Той също така следва да доведе до по-голяма ориентираност на 
услугите към пациентите, с по-голям фокус върху приемствеността на грижите 
и разширяването на услугите на общопрактикуващите лекари. Други дългосрочни 
въздействия включват намаляване на търсенето на вторична помощ и на броя на 
хората, прибягващи до травматологията и спешното отделение на болница Mater Dei. 
Друго възможно дългосрочно въздействие е първичното здравно обслужване да 
повиши осведомеността за избора на начин на живот, като по този начин повлияе на 
броя на случаите на хронични заболявания, които са най-разпространени сред 
малтийското население. 
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Португалия 
Tribunal de Contas 
Достъп на гражданите до здравно обслужване 
в Националната здравна служба на Португалия 

Кратък преглед 

214 В одита си португалската ВОИ е извършила оценка на достъпа на гражданите до 
здравно обслужване в Националната здравна служба на Португалия в периода 2014—
2016 г. При достъпа на гражданите до здравно обслужване в Националната здравна 
служба, по-специално до специализирани болнични прегледи и операции, има 
постоянни затруднения, особено по отношение на времето за чакане. 

Начин на провеждане на одита 

215 Одитът е имал за цел да установи дали: 

o Националната здравна служба реагира в клинично приемлив срок на нуждите на 
гражданите по отношение на достъпа до първоначални прегледи при специалист 
и планови операции; 

o процедурите за регистрация и придвижване на пациентите в списъците на 
чакащите се извършват в съответствие с действащите правила; 

o мерките, които министерството е въвело в отговор на затрудненията с достъпа, са 
били ефективни. 

216 Основните одитирани обекти са били определени служби на Министерството на 
здравеопазването и избрани болнични звена. 

217 Дейността на Националната здравна служба по отношение на показателите за 
достъп до първоначални болнични прегледи и операции е била оценена въз основа на: 

o технически доклади, изготвени от Министерството на здравеопазването, различни 
структури на Министерството на здравеопазването и Здравния регулаторен орган; 
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o анализ на данните и информацията, предоставени от Централната администрация 
на здравната система относно регистрацията и придвижването на пациентите 
в списъците на чакащите за преглед и операция. 

218 Качеството на изчислените показатели и на свързаната документация е било 
оценено въз основа на: 

o интервюта с Централната администрация на здравната система, Регионалната 
здравна администрация на Лисабон и долината на Тежу и извадка от болничните 
звена, които са били одитирани; 

o информация и данни, събрани от болничните звена, които са били одитирани, 
включително проверки на протичането на операциите по отношение на средата за 
контрол и на процедурите за регистрация и придвижване на пациентите 
в списъците на чакащите за преглед и операция. 

Основни констатации и оценки 

219 Tribunal de Contas е достигнала до заключението, че през тригодишния период 
от 2014 г. до 2016 г. достъпът на пациентите до специализирани болнични прегледи 
и планови операции се е влошил, което е довело до увеличаване: 

o на средното време за чакане за първоначален специализиран болничен преглед 
от 115 на 121 дни и на неспазването на максималното гарантирано време за 
реакция от 25 % през 2014 г. на 29 % през 2016 г.; 

o i) с 27 000 души на броя на пациентите в списъците на чакащите за операция 
(+ 15 %); 
ii) с 11 дни на средното време за чакане до операцията (+ 13 %); и 
iii) от 7,4 % през 2014 г. на 10,9 % през 2016 г. на неспазването на максималното 
гарантирано време за реакция. 

220 Тя също така е заключила, че централизираните инициативи, реализирани от 
Централната администрация на здравната система през 2016 г. за валидиране 
и изчистване на списъците на чакащите за първи болничен специализиран преглед 
в болниците на Националната здравна служба, са включвали служебно заличаване на 
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много стари заявления, което е довело до изкривявания в докладваните показатели за 
ефективност. 

221 По-конкретно в областта на хирургията констатациите са били, че неиздаването 
на своевременни и редовни хирургически ваучери и бележки за прехвърляне на 
пациентите в списъците на чакащите, което би им позволило да бъдат оперирани 
в други болнични звена с капацитет да реагират, е увеличило времето за чакане. 

222 Tribunal de Contas е достигнала до заключението, че информацията за списъците 
на чакащите, публикувана от Централната администрация на здравната система, е 
ненадеждна не само поради повтарящи се грешки при включването на болничната 
информация в централизираните системи за управление на достъпа до болнични 
прегледи и операции, но и поради споменатите по-горе централизирани инициативи. 

Препоръки 

223 Предвид своите одитни констатации Tribunal de Contas е отправила няколко 
препоръки, включително: 

към министъра на здравеопазването: 

o да се създадат механизми за автоматично издаване на хирургически ваучери 
в законоустановените срокове, когато е невъзможно да бъдат спазени 
максималните гарантирани срокове за реагиране в болниците на Националната 
здравна служба, така че процесът на интернализиране на хирургическите услуги 
в Националната здравна служба да не подкопава правото на пациентите да 
получат лечение в рамките на клинично приемлив период от време; 

o да се създаде орган извън Централната администрация на здравната система, 
който да извършва редовни проверки на качеството на обявените показатели за 
достъп за първоначални болнични прегледи и планови операции; 

към управителния съвет на Централната администрация на здравната система: 

o да не се приемат административни процедури, които водят до изкуствени 
съкращения на списъците на чакащите и времето за чакане; 
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o да се изготвят доклади с обяснение на приетите критерии и на получените 
методики и резултати, когато се правят промени в централизираните бази данни 
на информационната система за управление на достъпа до болнични прегледи 
и операции, за да бъдат отстранени грешките. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

224 Докладът е изпратен до одитираните органи и до членовете на правителството, 
в чийто ресор попадат те. Той е публикуван и на интернет страницата на Tribunal de 
Contas, заедно с резюме от една страница, като са изпратени уведомления до медиите. 

225 След публикуването председателят на Tribunal de Contas и министърът на 
здравеопазването са били изслушани на парламентарно изслушване пред 
парламентарната комисия по здравеопазване. 

226 За да се съобразят с окончателните изисквания на доклада, органите, до които 
са били отправени препоръките, са докладвали в срок от три месеца за предприетите 
действия. Впоследствие е била обменена и информация. Предприетите действия 
вследствие на препоръките са били анализирани през септември 2018 г., като 
заключението е, че 20 от направените 47 препоръки (43 %) са изпълнени, а други 21 
(45 %) са частично изпълнени. Това включва: 

o прилагане на процедури за класиране на данните за достъпа до първоначални 
прегледи и планови операции, като целта е да се гарантира, че работата по 
коригиране на грешките в текущите информационни системи е стандартизирана 
и по-прозрачна и по-лесна за одитиране; 

o възлагане на услуги на външни изпълнители, за да се гарантира, че хирургическите 
ваучери ще се издават без прекъсване и своевременно на пациентите в списъците 
на чакащите. 

Очаквано въздействие 

227 Промени в оперативните и контролните процедури за управление на списъците 
на чакащите за преглед и операция. Насърчаване на поемането на отговорност по 
отношение на ефективното управление на списъците на чакащите, спазването на 
максималното време за реакция и прозрачността на процедурата.  
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Румъния 
Curtea de Conturi a României 
Развитие на здравната инфраструктура на 
национално, регионално и местно равнище 
с цел увеличаване на достъпа 
до здравни услуги 

Кратък преглед 

228 Румънската ВОИ е направила оценка на използването на отпуснатите средства 
за развитие на здравната инфраструктура. Одитът обхваща периода 2011—2015 г. 

Начин на провеждане на одита 

229 Основният одитиран обект е бил Министерството на здравеопазването. 

230 Одитната методология е включвала проверка на съществуващи документи на 
министерството, свързани с предмета на одита, преки наблюдения, въпросници 
и интервюта със служители на одитирания обект. 

Основни констатации и оценки 

231 Румънската ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

o Министерството на здравеопазването не е обосновало по подходящ начин 
необходимите ресурси за финансиране на инвестициите в системата на 
здравеопазването; 

o Министерството на здравеопазването не е координирало ефективно 
изпълнението на инвестициите чрез функционалните отдели, което е довело до 
неправилно управление както на равнището на министерството, така и на 
равнището на подчинените му здравни звена. Това означава, че за 19 години са 
били финализирани само две основни цели за инвестиции; 

o закупеното медицинско оборудване е било инсталирано със закъснение от 90 до 
800 дни; 
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o не е въведен централизиран регистър на исканията за финансиране на 
инвестиции, представени на министерството от държавните здравни служби, 
включително на мотивите за недопускане на финансиране на инвестициите; 

o неспазване на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Здравните 
звена са закупили услуги по образна диагностика от външни доставчици, като 
в същото време са притежавали оборудване, с което са могли да извършат тези 
услуги; 

o средствата за инвестиции се отпускат предимно през второто полугодие на 
бюджетната година. Понякога процедурите за обществени поръчки не са били 
завършвани през бюджетната година, което е довело до загуба на финансиране; 

o няма централизирани обществени поръчки за медицинско оборудване. Покупките 
са били извършвани децентрализирано от всяко здравно звено, което е довело до 
различни покупни цени; 

o Министерството на здравеопазването не е определило набор от физически 
показатели и показатели за ефективност, за да следи изпълнението на 
инвестициите, развитието на здравната инфраструктура, предоставянето на 
медицинско оборудване на здравните заведения или степента на изпълнение на 
установените показатели. Не се извършва редовен анализ на физически 
показатели и показатели за ефективност; 

o липса на информация за действителното състояние на здравните съоръжения по 
отношение на високоефективното медицинско оборудване (КТ, ЯМР, ангиографи, 
линейни ускорители); 

o Министерството на здравеопазването не е планирало и осъществило контрол за 
проверка на използването на отпуснатите средства за развитие на здравната 
инфраструктура. 

Препоръки 

232 Румънската ВОИ е отправила следните препоръки: 

o да се определят подходящи ресурси за финансирането на капиталовите 
разходи/капиталовите трансфери с цел ефективно използване на отпуснатите 
средства; 
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o да се установи постоянен мониторинг на използването на финансовите ресурси от 
здравните звена, да се разработят процедури за създаване на задължителна 
рамка за своевременно докладване на неизползваните суми от страна на 
подчинените звена; 

o да се осигури подходящо финансиране на одобрените инвестиции и мерки с цел 
предоставяне на специализирана подкрепа на подчинените звена; 

o да се взема непрекъснато участие в работата, извършвана от здравните звена, като 
се набляга на своевременното осъществяване и изпълнение на инвестициите 
в оптимални срокове; 

o да се организират периодични проверки на инвестиционната дейност с цел 
оценяване на етапа на осъществяване; 

o да се създаде действителен регистър на исканията за финансиране на инвестиции 
от страна на здравните звена, който да се използва като източник на информация 
за подбора на звената бенефициенти на средствата и за подреждането по 
приоритет на инвестициите въз основа на обективни критерии; 

o да се анализират мерките за централизирани обществени поръчки поне за 
високоефективното оборудване и да се разработят мерки за гарантиране на 
ефективното използване на публичните средства; 

o да се определи набор от физически показатели и показатели за ефективност, за да 
се упражнява мониторинг върху развитието на инфраструктурата на здравната 
система; 

o да се анализират възможните начини за завършване, внедряване и използване на 
високоефективната компютърна система и за капитализиране на осъществените, 
но неизползвани предварителни и окончателни проучвания за техническа 
осъществимост, архитектурни насоки и технически проекти; 

o да се координират и наблюдават здравните звена по време на целия процес на 
усвояване на неподлежащите на възстановяване средства, за да се повиши 
степента на усвояване; 

o да се вземат всички необходими мерки за постигане на предварителните условия 
и за освобождаване на неподлежащото на възстановяване финансиране, 
предоставено чрез Регионалната оперативна програма за периода 2014—2020 г.; 
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o да се предприемат всички необходими стъпки за получаване и ефективно 
използване на средствата, предоставени от ЕС чрез Регионалната оперативна 
програма, както и на средствата, отпуснати чрез споразумението за заем 
с Международната банка за възстановяване и развитие; 

o да се прилага националната база данни за здравната инфраструктура. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

233 Докладът е представен под формата на обобщение на румънското 
президентство, на правителството, на Камарата на депутатите, на Сената, на 
Румънската академия, на Академията за медицински науки, на специализираните 
комисии на румънския парламент, на някои министерства и на Националната 
здравноосигурителна каса. През юли 2017 г. докладът е публикуван под формата на 
резюме на интернет страницата на румънската Сметна палата. 

234 През октомври 2018 г. е изготвен последващ доклад, в който се настоява 
Министерството на здравеопазването да предприеме стъпки за прилагане на мерките, 
изисквани от Сметната палата. 

Очаквано въздействие 

235 Установяване на най-добрите постигнати резултати след изпълнението на 
изискваните мерки и на причините, които са довели до неизпълнение на 
предложените цели. 
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Европейски съюз 
Европейска сметна палата 
Действия на ЕС за трансгранично здравно 
обслужване – въпреки значителните амбиции е 
необходимо по-добро управление 

Кратък преглед 

236 Европейската сметна палата (ЕСП) е направила оценка дали действията на ЕС за 
трансгранично здравно обслужване водят до очакваните ползи за пациентите. Одитът 
обхваща периода 2008—2018 г. 

237 Директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване, приета през 2011 г., 
има за цел да гарантира безопасно и висококачествено трансгранично медицинско 
обслужване в ЕС и да осигури възстановяване на разходите в чужбина при същите 
условия, както в държавата на произход. Тя допълнително има за цел да улесни по-
тясното сътрудничество във връзка с електронното здравеопазване, трансграничния 
обмен на данни за пациентите и достъпа до здравно обслужване на пациентите 
с редки заболявания чрез развитие на европейските референтни мрежи (ЕРМ). 

238 Одиторите са извършили проверка дали Европейската комисия е наблюдавала 
изпълнението на Директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване и дали е 
предоставяла насоки на държавите членки при информирането на пациентите за 
техните права. Освен това те са извършили оценка на постигнатите резултати относно 
трансграничния обмен на здравни данни и са проверили ключови действия на ЕС 
в областта на редките заболявания. 

Начин на провеждане на одита 

239 Основният одитен въпрос е бил: „Носят ли ползи за пациентите действията на ЕС 
в областта на трансграничното здравно обслужване?“ 

240 ЕСП също така е проверила дали: 

o Комисията е контролирала добре прилагането в държавите членки на Директивата 
на ЕС за трансгранично здравно обслужване; 
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o постигнатите досега резултати по отношение на трансграничния обмен на здравни 
данни отговарят на очакванията; 

o действията на ЕС в областта на редките заболявания добавят стойност към 
усилията на държавите членки за улесняване на достъпа на пациентите до 
здравно обслужване. 

Основният одитиран обект е била Европейската комисия. 

241 Методологията е включвала събеседвания с представители на Комисията 
и с органите на пет държави членки, отговарящи за прилагането на директивата 
(в Дания, Италия, Литва, Нидерландия и Швеция). Проведена е анкета сред 
представителите на всички държави членки в Експертната група по трансгранично 
здравно обслужване и сред представители на мрежата за електронно здравеопазване. 
Освен това е извършена оценка на финансираните от ЕС проекти и са проведени 
консултации с експерти. 

Основни констатации и оценки 

242 ЕСП е направила следните констатации и оценки: 

Прилагане на Директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване 

o Комисията е наблюдавала задоволително транспонирането на директивата в 
националнoто законодателствo, както и нейното прилагане от държавите членки. 

o Тя също така е подкрепила държавите членки в подобряването на 
информираността относно правата на пациентите на трансгранично здравно 
обслужване, макар и да остават някои слабости. 

Трансграничен обмен на здравни данни 

o Комисията не е оценила по подходящ начин нито потенциалния брой на 
ползвателите, нито икономическата ефективност на трансграничния обмен на 
здравни данни. 
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o Прогнозите за обема на трансграничния обмен на здравни данни са били твърде 
оптимистични. Към момента на извършване на одита — ноември 2018 г. — 
държавите членки все още не са започнали да обменят здравни данни на 
пациентите по електронен път. 

Европейски референтни мрежи 

o Европейските референтни мрежи (ЕРМ) за редки заболявания са амбициозна 
иновация, която се ползва с широка подкрепа от лекарите, доставчиците на 
здравно обслужване и пациентите. 

o Процесът на създаване на ЕРМ обаче е бил белязан с недостатъци, а финансовата 
им устойчивост е изправена пред значителни предизвикателства. 

Препоръки 

243 ЕСП препоръчва Комисията: 

o да предоставя по-голяма подкрепа за националните звена за контакт, за да се 
подобри информираността относно правото на пациентите на трансгранично 
здравно обслужване; 

o да извърши по-добра подготовка за трансграничен обмен на здравни данни; 

o да подобри подкрепата за ЕРМ и тяхното управление, за да се улесни достъпът до 
здравно обслужване на пациентите с редки заболявания. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

244 ЕСП представя своите специални доклади пред Европейския парламент и Съвета 
на ЕС, както и пред други заинтересовани страни като националните парламенти, 
представители на промишлеността и представители на гражданското общество. 

245 Докладът е публикуван на интернет страницата на ЕСП на 23 официални езика 
на ЕС, заедно със съобщение за медиите, на 4 юни 2019 г. 
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246 Като стандартна процедура, след изтичане на три години от публикуването на 
доклада ЕСП ще предприеме проследяване на действията във връзка с отправените 
в него препоръки. 

Очаквано въздействие 

247 ЕСП очаква следното въздействие: 

o по-ясна информация за пациентите от ЕС относно правото им на трансгранично 
здравно обслужване; 

o предоставяне на информация относно ЕРМ за редки заболявания на интернет 
страниците на националните звена за контакт; 

o извършване на оценка на практиката и икономическата ефективност на 
трансграничния обмен на здравни данни и дали този обмен предоставя значим 
принос към националните системи на здравеопазване; 

o действията на ЕС в областта на редките заболявания и трансграничното здравно 
обслужване да улеснят достъпа на пациентите с редки заболявания до по-бързо 
диагностициране и подходящо лечение; 

o извършване на оценка на резултатите от стратегията на ЕС за редките 
заболявания; 

o гарантиране на устойчивостта на ЕРМ, като всяко бъдещо финансиране от ЕС за 
мрежите бъде управлявано чрез по-опростена структура и по този начин се 
намали административната тежест за тях. 
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Качество на здравните услуги 
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Австрия 
Rechnungshof 
Осигуряване на качеството по отношение на 
лекарите 

Кратък преглед 

248 Одитът на австрийската ВОИ е имал за цел да оцени организацията, избрани 
аспекти и прозрачността на осигуряването на качеството от страна на федералното 
правителство по отношение на лекарите със собствена практика. Одитът обхваща 
периода 2013—2016 г. 

Начин на провеждане на одита 

249 Оценката е била съсредоточена върху следните елементи: 

o правна и техническа база за осигуряване на качеството, включително цели и ползи 
от него; 

o организация на осигуряването на качеството, включително участници, структури 
и дейности; 

o оценка на финансовите и човешките ресурси, използвани за осигуряване на 
качеството; 

o оценка на избрани приоритети в областта на осигуряването на качество — 
процедури за гарантиране на качеството, системи за управление на качеството 
и проекти за измерване на качеството на равнището на амбулаторните грижи; 

o докладване относно осигуряването на качество. 

250 Основните одитирани обекти са били Министерството по въпросите на 
здравеопазването и жените (към момента на одита: Министерство на 
здравеопазването), Австрийската медицинска камара и Австрийското дружество за 
осигуряване на качеството и управление на качеството в медицината (ÖQMed). 
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251 Одитната методология е включвала оценка на австрийски и международни 
проучвания, интервюта с персонала на основните одитирани обекти и анализ на 
събраните доказателства, включително дали и как са били изпълнени целите. 

Основни констатации и оценки 

252 Между 2005 г., когато влиза в сила Законът за качеството на здравеопазването, 
и 2012 г. федералното Министерство на здравеопазването е публикувало три набора от 
насоки за качеството за лекарите със собствена практика. Тъй като те са били валидни 
само за ограничен период от време и министерството не е предоставило 
своевременно последващи актове, през 2017 г. поне два от тях вече не са били 
валидни. 

253 Част от здравната реформа от 2013 г. е решението за въвеждане на измерване 
на качеството на продуктите и услугите за лекарите със собствена практика. Оттогава 
насам обаче за сектора на амбулаторните грижи нито е разработено, нито се прилага 
стандартизирано измерване на качеството на лечението. Поради това все още не 
съществува независима федерална платформа, която да предоставя на пациентите 
информация относно качеството на лечението. 

254 Освен това австрийската ВОИ отбелязва, че федералното правителство, 
провинциите и социалноосигурителните институции не са въвели стандартизирана 
документация за диагностиката и резултатите от дейността на равнището на 
амбулаторните грижи, въпреки че това вече е било договорено като част от здравната 
реформа от 2005 г. и един пилотен проект е потвърдил нейната техническа 
осъществимост. 

255 Въпреки че задачите по осигуряване на качеството са от обществен интерес, 
федералното правителство ги е възложило на Австрийската медицинска камара, чиято 
основна цел е да защитава професионалните, социалните и икономическите интереси 
на лекарите. В този контекст задачите по осигуряване на качеството са били извършени 
на практика от ÖQMed от името на Австрийската медицинска камара. Въпреки това, 
в качеството си на дъщерно дружество на камарата, ÖQMed е поддържало тесни 
организационни и бюджетни връзки с нея. 
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256 Съгласно Закона за лекарите те трябва да оценяват качеството на услугите, 
предлагани в техните кабинети, на всеки пет години. За тази цел те попълват въпросник 
за самооценка, предоставен от ÖQMed. Отговорите на въпросите са ограничени до 
„да“, „не“ или „не е приложимо“. Оформлението и съдържанието на документа 
насърчават положителните отговори. 

257 97 % от практикуващите лекари, попълнили въпросника между 2012 г. и 2016 г., 
са заявили, че напълно отговарят на посочените във въпросите критерии. Проверките 
за достоверност на самооценката, извършени от ÖQMed чрез инспекции на лекарски 
кабинети, избрани чрез случайна извадка, обаче са показали, че около 18 % от 
кабинетите не отговарят поне на един критерий. Възможността даден кабинет да бъде 
проверен от ÖQMed обаче е била едва 7 %; статистически погледнато, един кабинет се 
включва в извадката веднъж на 70 години. 

Препоръки 

258 Австрийската ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

към федералното Министерство на здравеопазването: 

o да разработи стандарти за качество със задължителни критерии и/или разпоредби 
във възможно най-кратък срок, като по този начин гарантира изпълнението на 
целта, определена от законодателния орган в Закона за качеството на 
здравеопазването; 

o да изготви последващи актове що се отнася до невалидните федерални насоки за 
качеството. В бъдеще, когато публикува стандарти за качество, да пояснява дали 
те са задължителни или само препоръчителни; 

o да представи на комисията по контрол на резултатите от дейността предложение 
за резолюция за подреждане по приоритет и изпълнение на допълнителни 
национални програми за грижи, които следва бързо да се разработят и приложат; 

o да се стреми да прилага измерването на качеството на продуктите и услугите на 
равнището на амбулаторните грижи, посочено в Споразумението за организацията 
и финансирането на системата на здравеопазване в съответствие с член 15а от 
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Федералния конституционен закон; това следва да се основава на договорената 
концепция в рамките на периода за контрол на резултатите 2017—2021 г. 

o възможно най-скоро да създаде правна основа за документацията за 
диагностиката при амбулаторните грижи; 

o да разработи сценарии за създаване на финансово и организационно независима 
институция за осигуряване на качеството; 

o в бъдещите доклади относно качеството процентът на несъответствие между 
самооценката на лекарите със собствена практика и проверката за достоверност от 
страна на институцията, отговорна за осигуряване на качеството, следва да бъде 
описан отделно и сравнен. Освен това следва да се направи оценка на 
отклоненията и да се предприемат мерки (напр. информационни и консултантски 
услуги) за предотвратяване на декларирането на невярна информация при 
самооценката; 

към федералното Министерство на здравеопазването и Австрийската медицинска 
камара: 

o да се направят неутрални възможните отговори във въпросниците за самооценка; 

o да се обмислят възможностите за увеличаване на броя на проверките за 
достоверност. За да се гарантира необходимото качество на лекарските кабинети 
и като консултантска услуга за лекарите, които откриват нов кабинет, проверката 
за достоверност би могла да стане задължителна. Допълнителните разходи могат 
да бъдат покрити чрез такса от участниците. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

259 Докладът е изпратен до австрийския парламент, до Министъра на 
здравеопазването и до австрийския канцлер през юни 2018 г. и е публикуван на 
интернет страницата на Сметната палата на Австрия същия ден. Той е представен на 
комисията по публични сметки на австрийския парламент през ноември 2018 г. 
и обсъден в австрийския парламент през януари 2019 г. Сметната палата на Австрия 
има намерение да проучи изпълнението на препоръките през 2019 г., като резултатите 
ще бъдат публикувани на нейната интернет страница в края на 2019 г. В зависимост от 
резултатите от това проучване може да бъде проведен последващ одит с одити на 
място и отделен доклад. 

Очаквано въздействие 

260 Очаква се одитът да допринесе за управлението на качеството на продуктите 
и услугите чрез проверка на предприетите дейности и оценяване на тяхната 
ефективност. От гледна точка на момента на представяне, резултатите от одита биха 
могли да стимулират организационни и процедурни промени и да допринесат за 
подходящо определяне на целите и приоритетите по отношение на средствата 
и ресурсите във време на бюджетни ограничения. 
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Дания 
Rigsrevisionen 
Доклад относно разликите в качеството на грижите 
в датските болници 

Кратък преглед 

261 Одитът на датската ВОИ е имал за цел да оцени потенциалните разлики 
в качеството на грижите в датските болници. Одитът обхваща периода 2007—2016 г. 

262 Датският Закон за здравето предвижда, че всички пациенти трябва да имат 
лесен и равен достъп до висококачествени грижи. Министерството на 
здравеопазването и различните региони насочват вниманието върху географските 
разлики в качеството на грижите чрез различни инициативи. От 2012 г. насам службата 
Датски клинични регистри (RKKP) извършва мониторинг на данните относно качеството 
на грижите. RKKP следи дали пациентите получават грижи, които съответстват на 
насоките за клинична практика. В тази си дейност RKKP събира информация за 
качеството на грижите, осигурявани в регионите, и за евентуалните разлики между 
отделните региони и болници. 

Начин на провеждане на одита 

263 Одитът е акцентирал върху качеството на грижите и разликите по отношение на 
четири често срещани заболявания: сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ), инсулт и тазобедрени фрактури. Тези заболявания са били 
избрани за проучването, защото засягат голям брой пациенти и лечение за тях се 
предоставя в повечето болници в страната. Одитът е потърсил отговор на следните 
въпроси: 
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o Установили ли са Министерството на здравеопазването и регионите рамки, които 
адекватно гарантират равен достъп на всички пациенти до качествени грижи 
в болниците и дават възможност на регионите и болниците да установят 
причините за евентуалните разлики в качеството на грижите в болниците и да 
намалят необоснованите разлики? 

o Има ли необосновани разлики в степента, в която предоставяните грижи 
в болниците на пациентите, страдащи от сърдечна недостатъчност, ХОББ, инсулт 
или тазобедрена фрактура, отговарят на всички съответни показатели за процеси 
(показатели за качество на грижите)? 

264 Основните одитирани обекти са били датското Министерство на 
здравеопазването и пет датски региона. (Здравните услуги са сред ключовите задачи на 
датските региони.) 

265 Одитът е бил проведен въз основа на прегледи на документи, интервюта 
и анализ на базата на регистрите. 

Основни констатации и оценки 

266 Rigsrevisionen е направила следните констатации и оценки: 

o Анализът на ВОИ е показал, че значителен брой страдащи от сърдечна 
недостатъчност, инсулт или тазобедрена фрактура пациенти не са получили 
пълната програма от препоръчвани грижи. Освен това анализът е показал липса на 
последователност в качеството на грижите и за четирите заболявания. Разликите 
не могат да бъдат обяснени със съзнателни професионални решения, взети въз 
основа на обстоятелствата или нуждите и желанията на самите пациенти. 

o Анализът е показал, че разликите в грижите са оказали влияние върху 
последващия риск за пациентите от повторно хоспитализиране или смърт. От 
анализа на базата на регистрите също така е било видно, че повечето от 
разликите, свързани с повторно хоспитализиране или смърт, могат да бъдат 
свързани с фактори извън контрола на болниците. 
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o Анализът на базата на регистрите е показал, че предоставените грижи на 
пациентите с най-неблагоприятни прогнози са отговаряли в по-малка степен на 
всички съответни показатели за процеси (показатели за качеството на грижите), 
в сравнение с грижите, предоставени на пациентите с най-благоприятни прогнози. 
Това се отнася и за четирите заболявания. 

o Следователно извършеният на базата на регистрите анализ сочи, че за пациентите 
с най-неблагоприятни прогнози по три от четирите заболявания разликите 
в качеството на грижите може евентуално да са оказали ефект върху последващия 
риск за тях от повторно хоспитализиране или смърт. 

o Проучването е показало, че министерството и регионите са предприели действия 
за проследяване на регионалните разлики в качеството на предоставяните грижи 
в болниците и причините за тях. Осигуряването на качеството обаче не е било 
организирано и следено със специален акцент върху това дали пациенти със 
сходни нужди от грижи, но намиращи се при различни обстоятелства, са получили 
еднакво качествени грижи. Това означава, че министерството и регионите не са 
разполагали с данни за разликите в качеството на грижите, предоставяни на 
пациенти, намиращи се при различни обстоятелства, нито са знаели какъв ефект 
могат да окажат потенциалните разлики върху риска за пациентите от повторно 
хоспитализиране или смърт. 

Препоръки 

267 Rigsrevisionen е препоръчала Министерство на здравеопазването и регионите да 
извършват редовни оценки дали непредоставянето на грижи в съответствие с всички 
съответни показатели за процеси е засегнало само пациенти с определени 
характеристики. Тази информация може да осигури основа за предприемане на стъпки 
за подобряване на качеството на грижите за тези пациенти и по този начин да 
подпомогне постигането на целта на министерството и регионите за последователно 
предоставяне на висококачествени грижи на всички пациенти. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

268 Докладът е бил представен на комисията по публични сметки, която след това е 
добавила свои собствени забележки, преди да поиска отговор от министъра на 
здравеопазването. 

269 Докладът е свободно достъпен онлайн, а комисията по публични сметки е била 
на разположение за въпроси от страна на журналистите. 

270 Тъй като докладът е скорошен (от януари 2019 г.), Rigsrevisionen очаква 
изявлението на министъра, като ще продължи да проследява внимателно доклада до 
прилагането на задоволителни мерки. 

Очаквано въздействие 

271 Твърде рано е, за да се определи въздействието на доклада. 
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Ирландия 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 
Управление на плановите амбулаторни 
хирургически операции 

Кратък преглед 

272 В одита си ирландската ВОИ е извършила оценка на напредъка при 
преминаването от стационарни към амбулаторни хирургически операции. Целта на 
одита е била да установи всички фактори, които улесняват или затрудняват този преход 
и да оцени дали е имало възможност за разширяване на използването на амбулаторни 
хирургически операции. Одитът е обхванал амбулаторните операции в държавните 
болници за интензивно лечение в Ирландия през периода 2006—2012 г. 

Начин на провеждане на одита 

273 Одитът е бил съсредоточен върху един основен въпрос: Има ли възможност за 
намаляване на стационарните случаи, като се гарантира амбулаторно лечение на 
случаите, когато това е подходящо от медицинска гледна точка? 

274 В съответствие с този основен въпрос, по време на одита е било разгледано 
дали: 

o Изпълнителната служба по здравеопазването (HSE) е анализирала причините за 
разликите между болниците, за да установи възможните подобрения; 

o пречките за подобряване на дела на амбулаторните хирургически операции са 
били установени и отстранени; 

o процедурите на болниците/HSE улесняват споделянето на информация, с оглед 
извличане на идеи за добри практики. 

Основните одитирани обекти са били HSE и Министерството на здравеопазването. 
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Оценката е била основана главно на събирането на данни за амбулаторните операции, 
интервюта с ключови служители и анкета, изпратена до всички държавни болници за 
интензивно лечение към Изпълнителната служба по здравеопазването. Тя е била 
извършена в сътрудничество с двама медицински консултанти, базирани 
в Обединеното кралство (анестезиолог и неврологичен хирург). 

Основни констатации и оценки 

275 Ирландската ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

o Между 2006 г. и 2012 г. се наблюдава стабилно увеличение на дела на отчетените 
планови операции, извършени като амбулаторни оперативни намеси. Обемът на 
плановите хирургически процедури, извършени в държавните болници за 
интензивно лечение, е нараснал с 26 %, като делът на амбулаторните оперативни 
намеси от тези процедури е нараснал от 55 % на 69 % за същия период. 

o Наблюдават се съществени разлики между отделните болници, което сочи, че 
някои болници имат значителни възможности да увеличат дела на амбулаторните 
операции. 

o Между 2006 г. и 2012 г. обемът на „нецелевите“ планови амбулаторни операции, 
извършени в държавните болници за интензивно лечение, е нараснал, без да има 
съответна промяна в броя на „нецелевите“ стационарни процедури. Това може да 
означава, че все повече леки хирургически процедури се извършват въз основа на 
прием в болниците. 

o Критериите, които клиничните специалисти прилагат при вземането на решение 
дали да включат даден пациент за амбулаторна операция или за стационарно 
лечение, може да не са ясни или последователни поради липсата на писмени 
протоколи и контролни списъци. Възможно е ръководството да не може да 
прецени защо пациентите са били счетени за неподходящи за амбулаторна 
оперативна намеса. 

o Липсата на мониторинг или преглед от страна на висшето ръководство на броя на 
пациентите, считани за неподходящи за амбулаторни операции, затруднява 
болниците да установят дали делът на тези операции за отделните клинични 
лекари или специалисти е нисък и да проучат причините за това. 
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o В значителна част от болниците обикновено не се извършват предоперативни 
оценки, въпреки тяхното значение за определяне на факторите, които правят 
амбулаторните операции неподходящи за отделните пациенти. По-малко от 
половината от анкетираните болници следят процента на анулираните планови 
амбулаторни операции. 

o Медицинските сестри отговарят само за около 50 % от изписванията от болница, 
въпреки че използването на подходящо обучени медицински сестри може да 
облекчи част от тежестта върху лекарите. При изписване, на пациентите на 
амбулаторни хирургически операции се предоставя малко информация в писмена 
форма. 

Препоръки 

276 Ирландската ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

o HSE следва да наблюдава равнищата на амбулаторните оперативни намеси по 
болници, процедури и специалности, за да установи къде има малък брой 
амбулаторни случаи за процедури, които са с голям обем, и да насочи усилията 
към подобряване на ефективността в тези случаи. Болниците следва да определят 
конкретни цели за процента на амбулаторните оперативни намеси за всеки 
клиничен специалист. Прегледът на оценките на изпълнените хирургически 
операции на клиничните специалисти следва да включва процента на 
амбулаторните оперативни намеси. 

o За да оптимизира равнищата на амбулаторните оперативни намеси за плановите 
процедури, HSE следва да определи отделни подходящи цели за всяка 
хирургическа процедура. Общите цели за амбулаторните случаи, определени за 
всяка процедура, следва да се основават на резултатите в най-ефективните 
болници, а за болниците, които вече са сред най-ефективните, биха могли да се 
определят по-амбициозни цели. 

o За да се гарантира, че болниците ще съсредоточат вниманието си върху 
увеличаването на равнището на амбулаторните оперативни намеси за всички 
планови операции, HSE следва да увеличи броя на процедурите, за които 
определя цели за равнището на амбулаторните случаи. 
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o HSE следва да наблюдава случаите, които понастоящем са класифицирани като 
случаи на амбулаторна оперативна намеса, за да се гарантира, че всички болници 
ще насочват хирургическите случаи там, където е най-подходящо и икономично. 

o Всички болници следва да въведат съгласувани на местно равнище протоколи 
и контролни списъци, в които да бъдат ясно определени критериите, които 
клиничните специалисти трябва да използват при избора на пациентите, 
подходящи за амбулаторна оперативна намеса. HSE следва да контролира този 
процес, за да се гарантира последователност в подхода на различните болници. 

o За да се установят областите, в които процентът на амбулаторните операции е 
нисък, болничното ръководство следва да наблюдава процента на тези операции 
за отделните клинични специалисти и за всяка специалност. HSE следва да поиска 
потвърждение от болниците, че ниските равнища на амбулаторна оперативна 
намеса се обсъждат редовно със съответните клинични екипи. 

o Болниците следва да гарантират, че са въведени процедури за предоперативна 
оценка с цел предварително установяване на пациентите, които не са подходящи 
за амбулаторна оперативна намеса. 

o Болниците следва да гарантират предоставянето на подходяща писмена 
информация на амбулаторните пациенти при тяхното изписване. Писмената 
информация следва да бъде ясна, пълна и достъпна на съответните езици. HSE 
следва да подпомага болниците при предоставянето на тази информация. 

o В идеалния случай оценката дали даден пациент може да бъде изписан следва да 
се извършва от медицинските сестри, като се използват определени критерии. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

277 Докладът е бил представен на комисията по публични сметки на Dáil Éireann 
(ирландския парламент). Той е бил публикуван на интернет страницата на 
Канцеларията на контрольора и главния одитор на 19 август 2014 г. Публикацията е 
била придружена от съобщение за пресата. HSE се е съгласила да изпълни одитните 
препоръки. Остава да се види какво въздействие ще окаже това върху ефективността 
и разходите за планови операции или върху качеството на услугите, предоставяни на 
пациентите. 

Очаквано въздействие 

278 Възможности за HSE да създаде оперативна и икономическа ефективност при 
осигуряването на планови амбулаторни оперативни намеси. 
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Нови технологии и електронно 
здравеопазване 
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България 
Сметна палата на Република 
България 
Електронно здравеопазване 

Кратък преглед 

279 В одита си българската ВОИ е направила оценка на ефективността при 
изграждането на електронното здравеопазване в България. Одитът обхваща периода 
от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2016 г. 

280 България е започнала да въвежда електронното здравеопазване през 2006 г. 
и то присъства като приоритет в правителствените стратегии и планове. До 2016 г. все 
още не е изградена подходяща здравно-информационна система, която 1) да 
осигурява необходимата информация за нуждите на вземането на решения, и 2) да 
позволява трансграничен обмен на здравни данни. 

Начин на провеждане на одита 

281 Основният въпрос на одита е бил „Ефективно ли се изгражда електронното 
здравеопазване в България?“ 

282 В съответствие с този основен въпрос, ВОИ е разгледала два подвъпроса: 

o Създадени ли са необходимите предпоставки за внедряване и развитие на 
електронното здравеопазване? 

o Постигат ли се целите за изграждане и развитие на електронното здравеопазване? 

283 Основните одитирани обекти са били Министерството на здравеопазването, 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националният център по 
обществено здраве и анализи (НЦОЗА). 
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284 За постигане на целите на одита са били използвани стандартни методи за 
събиране и анализ на информацията, като например проучване на документи, 
интервюта със служители на Министерството на здравеопазването, Националния 
център за обществено здраве и анализи и Националната здравноосигурителна каса 
и проучвания на отделни случаи. 

285 Точността и пълнотата на електронните здравни досиета е била оценена 
посредством техниката „таен клиент/мистерия пазаруване“. Българската ВОИ е взела 
специални мерки за защита на личните данни на участниците. Удовлетвореността на 
гражданите и тяхната осведоменост са били измерени чрез проучвания на 
общественото мнение, проведени от специализирана агенция. 

Основни констатации и оценки 

286 Необходимите предпоставки за ефективната реализация на електронното 
здравеопазване не са били създадени: 

o липсва нормативна регламентация на електронното здравеопазване и съставните 
му части; 

o съществуват слабости в оперативното планиране и декомпозиране на 
стратегическите цели, мерки и дейности на ниво Министерство на 
здравеопазването, НЦОЗА и НЗОК; 

o изграждането на електронното здравеопазването е осъществявано в условията на 
много чести структурни и кадрови промени както на високите управленски нива, 
така и на ниво експертен персонал, което оказва крайно негативно влияние върху 
проследимостта на процесите и постигането на целите; 

o разпределението на отговорностите по внедряването на електронното 
здравеопазване не е достатъчно изчерпателно и адекватно; 

o не е създадена ефективна система за координация и съгласуване на действията, 
проектите и обществените поръчки между институциите, което поражда условия 
за неефикасно разходване на публичните средства и забавяне в реализацията на 
стратегическите приоритети. 
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287 През одитирания период е налице забавяне в изграждането на електронното 
здравеопазване в България, като действията на институциите могат да бъдат 
определени като неефективни поради следните причини: 

o Липса на ясна концепция за изграждането на системата и на план за 
необходимите финансови ресурси; дублиране на функционалности и проекти на 
други институции и др. 

o Към 30 юни 2016 г. няма разработени и утвърдени национални 
здравноинформационни стандарти и медицинска документация, които да дават 
възможност за електрона обработка и обмен на медицинска и здравна 
информация. 

o Все още няма изградена адекватна интегрирана здравно-информационна система. 

o Информационните системи и регистри в системата на здравеопазването не са 
интегрирани и не се осъществява обмен на данни в реално време между тях. 

o Почти 10 години след обявяването за стратегически приоритет на необходимостта 
от електронно направление, електронна рецепта и други софтуерни приложения 
за обмен на данни в реално време те не са създадени. 

o Към 30 юни 2016 г. не е изградено пълно електронно здравно досие, което да 
осигури на гражданите и медицинските специалисти необходимата информация 
за вземане на адекватни решения в процеса на диагностика, лечение 
и рехабилитация. 

o Към края на одитирания период няма работещ национален здравен портал, който 
да бъде използван като единна точка за достъп до електронни здравни услуги 
и предоставяне на важна информация за здравна профилактика, здравно 
образование и др. 

o Резултатите от проведеното национално представително изследване 
потвърждават, че действията за реализацията на електронното здравеопазване са 
неефективни. 
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Препоръки 

288 Към министъра на здравеопазването са били дадени двадесет препоръки за 
подобряване на: 

o регулаторната рамка и регулирането на отговорностите; 

o цялостната организация за планиране и изпълнение на мерките; 

o системата за координация, наблюдение и проверка на изпълнението. 

289 Към управителя на НЗОК са били отправени седем препоръки във връзка 
с автоматичния обмен на данни в реално време и усъвършенстването на 
информационните системи. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

290 Докладът е представен на комисията по бюджет и финанси и на комисията по 
здравеопазването на българския парламент. Докладът е публикуван електронно на 
интернет страницата на ВОИ на 28 юли 2017 г. Публикацията е била придружена от 
съобщение за пресата. 

291 Одитният доклад също така е бил широко представен чрез различни български 
медийни канали: вестници, Българско национално радио, Българска национална 
телевизия, информационни агенции и електронни медии. 

292 В съответствие със стандартната процедура, след крайния срок за изпълнение 
на препоръките ще бъдат проследени действията във връзка с доклада. 
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Очаквано въздействие 

293 Реализацията на електронното здравеопазване е сложен и скъпо струващ 
процес. Предвид това очакваното въздействие от одита е: 

o подобряване на регулаторната среда; 

o разработване на ясна концепция за изграждане на електронното здравеопазване 
с участието на всички заинтересовани страни; 

o по-добра координация с цел премахване на риска от неефикасно разходване на 
публичните средства; 

o спешни действия от страна на съответните институции за изпълнение на ключови 
публични мерки, като например електронни здравни досиета, електронни 
рецепти, електронни медицински направления, национален здравен портал 
и национална здравна информационна система. 
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Естония 
Riigikontroll 
Дейности на държавата за внедряване на 
системата за електронно здравеопазване 

Кратък преглед 

294 В одита си естонската ВОИ е извършила оценка на внедряването на 
националната информационна система за електронно здравеопазване. 

295 Първите планове за електронно здравеопазване в Естония са били изготвени 
през 2004 г. Правителството е одобрило плана за разработване на здравна 
информационна система на Естония за периода 2005—2008 г. през 2005 г. Естонската 
Фондация за електронно здравеопазване е била създадена през ноември 2005 г. 
Въпреки че здравната информационна система е следвало да бъде напълно 
функционираща от 2013 г., Електронният здравен регистър (централната здравна база 
данни) е бил внедрен само частично, доставчиците на здравно обслужване (като 
основни ползватели на услугите на електронното здравеопазване) са били 
неудовлетворени от системата и са били изразходени повече средства от 
предварително планираните. 

296 Одитираният период е от 2005 г. до 2012 г., като са обхванати всички дейности, 
извършени от създаването на естонската Фондация за електронно здравеопазване 
насам. 

Начин на провеждане на одита 

297 Основните одитни въпроси са били: 

1) Постига ли информационната система за електронно здравеопазване целите си 
и внедрена ли е по план? Ако не, какви са причините за това? 

2) Позволяват ли предварителните условия на настоящата система за електронно 
здравеопазване тя да постигне целите си в бъдеще? 
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298 Основните одитирани обекти са били Министерството на социалните въпроси, 
естонската Фондация за електронно здравеопазване, естонската Здравноосигурителна 
каса и органът, който отговаря за информационната система на Република Естония. 

299 Одитната методология е включвала анализ на документи и доклади, анкета на 
приблизително 200 лекари, анализ на данни, наблюдение на информационните 
системи за електронно здравеопазване (като например тяхната функционалност 
и потребителския интерфейс за лекари), в сътрудничество с доставчиците на здравни 
услуги, и интервюта с одитираните обекти и доставчиците на здравно обслужване. 

Основни констатации и оценки 

300 Естонската ВОИ е констатирала, че целите на електронното здравеопазване не 
са били постигнати, тъй като: 

o въпреки първоначалните планове, данните от системата за електронно 
здравеопазване не могат да се използват за националната статистика, за 
поддържане на регистри или за надзор, и не се използват активно от лекарите за 
целите на лечението; 

o единственото електронно решение, създадено от държавата, което се използва 
активно, са електронните рецепти; 

o използването на Електронния здравен регистър и референтните изображения е 
скромно, а цифровата регистрация (система за електронни резервации за приемни 
часове) не е използвана пълноценно през петте години след завършването ѝ; 

o електронното здравеопазване няма стратегически ръководител, който да 
преследва интересите на държавата, и това е забавило внедряването му; 

o създаването и внедряването на електронното здравеопазване са стрували 
значително повече от планираното и не е известно колко още средства ще са 
необходими; 

o електронното здравеопазване не е спомогнало да се спестят средства от здравни 
осигуровки или да се оптимизира работното време на лекарите; 
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o държавните институции все още не са се възползвали от информацията 
в системата за електронно здравеопазване, тъй като много данни липсват или 
качеството им е ниско. Въпреки че доставчиците на здравни услуги трябва да 
въвеждат медицинските досиета в системата за електронно здравеопазване, това 
не се прави систематично и много данни изобщо не са въведени. 

301 ВОИ е констатирала, че причината за слабото стартиране на електронното 
здравеопазване е била нецеленасочената и хаотична дейност на Министерството на 
социалните въпроси като стратегически ръководител, отговарящ за разработването 
и внедряването на системата. ВОИ е достигнала до заключението, че успехът на 
електронното здравеопазване зависи от засилването на водещата роля на 
Министерството на социалните въпроси. 

Препоръки 

302 Естонската ВОИ е направила редица препоръки. Основните препоръки са 
изброени по-долу. 

o Да се определят интересите на държавата при внедряването на електронното 
здравеопазване и след това да се прецизират задачите на Министерството на 
социалните въпроси и на естонската Фондация за електронно здравеопазване при 
внедряването на електронното здравеопазване. 

o Да се завършат и изпълнят вече започнатите проекти в областта на електронното 
здравеопазване (преди всичко цифровата регистрация и Електронния здравен 
регистър), преди да се правят опити за създаване на нови услуги. 

o Доставчиците на здравни услуги да бъдат задължени незабавно да започнат да 
използват информационната система за електронно здравеопазване и при 
необходимост плащането на услугите да се обвърже с нейното използване. 

o Да се направи по-удобно ползването на електронното здравеопазване, 
в сътрудничество с естонската Фондация за електронно здравеопазване. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

303 Докладът е представен на одитираните обекти, на комисията по социални 
въпроси и на специалната комисия за контрол на държавния бюджет в парламента. 

304 Докладът е публикуван на интернет страницата на ВОИ. Публикацията е била 
придружена от съобщение за пресата. В деня преди публикуването е била проведена 
пресконференция във ВОИ. 

305 На 10 февруари 2014 г. специалната парламентарна комисия за контрол на 
държавния бюджет е провела открито заседание, на което са присъствали основните 
заинтересовани страни от системата за електронно здравеопазване и ВОИ. 
Заседанието е било предавано на живо на интернет страницата на парламента и от 
голям портал за новини. ВОИ също така е написала статия относно основните одитни 
констатации, която е била публикувана във водещ ежедневник. 

306 От април до септември 2019 г. е било проведено проследяване на действията 
във връзка с доклада. Било е установено, че през последните пет години е бил 
постигнат значителен напредък в развитието на системата за електронно 
здравеопазване. Освен електронните рецепти са били внедрени и цифровите 
изображения и порталът за пациенти. Освен това през август 2019 г. е била стартирана 
националната цифрова регистрация за приемни часове при лекарите. Останали са 
обаче няколко сериозно затруднения. Например удобството на използване на 
Електронния здравен регистър до момента не е подобрено, така че здравните 
специалисти нямат бърз достъп до цялата информация, която е необходима за 
предоставянето на своевременна и висококачествена услуга на пациентите. 
Необходими са и подобрения в електронната система за спешна медицинска помощ 
с цел да се гарантира ефективното предаване на информация между линейките 
и болниците, така че пациентите да могат да получат възможно най-бързото лечение. 
Капацитетът в областта на статистиката и анализите в рамките на системата за 
електронно здравеопазване за целите на оценяването на качеството на здравните 
услуги също има нужда от подобрение. 
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Очаквано въздействие 

307 Очакванията са били одитът да насърчи Министерството на социалните въпроси 
да изпълнява ролята си на стратегически ръководител на системата за електронно 
здравеопазване и да определя интересите на държавата при внедряването на 
електронното здравеопазване. Много е важно министерството да осигури 
интегрирането на стратегическото и финансовото планиране, тъй като одитът е 
показал, че към онзи момент не е бил направен преглед колко ще струва завършването 
и изпълнението на проектите за електронно здравеопазване. Като цяло очакванията са 
одитният доклад да допринесе за развитието на системата за електронно 
здравеопазване, така че изцяло да се оползотвори нейният потенциал по отношение на 
доставчиците на здравно обслужване, пациентите и държавата. 
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Латвия 
Valsts kontrole 
Стъпка в правилата посока ли е проектът  
„Електронно здравеопазване в Латвия“? 

Кратък преглед 

308 В одита си латвийската ВОИ е извършила оценка дали дейностите на 
Министерството на здравеопазването и на Националната здравна служба са били 
ефективни, продуктивни и насочени към постигане на целите за въвеждане на 
електронно здравеопазване, както и дали инвестициите в електронното 
здравеопазване в Латвия са били използвани икономично и продуктивно. Одитът 
обхваща периода между 1 януари 2007 г. и 1 април 2015 г. 

309 Крайният срок за внедряването на електронното здравеопазване е бил краят на 
2015 г. За девет години са били инвестирани 14,5 млн. евро, но на разположение на 
ползвателите няма никакви услуги за електронно здравеопазване. Междувременно от 
1 януари 2016 г. информационната система за електронно здравеопазване е станала 
задължителна за всички доставчици на здравни услуги (за амбулаторно и стационарно 
лечение, електронни резервации, електронни направления за преглед или лечение, 
електронни рецепти и електронни болнични листове). 

Начин на провеждане на одита 

310 Основният одитен въпрос е бил: Внедрено ли е електронното здравеопазване 
по такъв начин, че да постигне целта си за насърчаване на по-ефективно здравно 
обслужване? 

311 В съответствие с този основен въпрос ВОИ е проверила дали: 

o системата за електронно здравеопазване е в състояние да решава проблеми и да 
постига цели; 
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o извършените от Националната здравна служба дейности за въвеждане на 
електронно здравеопазване са били подходящи за постигане на целите; 

o новоразработената информационна система за електронно здравеопазване е 
гарантирала информационната сигурност и защитата на личните данни; 

o са били установени ефективен надзор и контрол на проекта „Електронно 
здравеопазване в Латвия“. 

312 Основните одитирани обекти са били Министерството на здравеопазването 
и подчинената му институция — Националната здравна служба, която е била отговорна 
за внедряването на електронното здравеопазване. 

313 Одитната методология е включвала анализ на външни закони и наредби, оценка 
на провежданата от Министерството на здравеопазването политика и оценка на 
спазването на изискванията за сигурност на данните и за защита на личните данни (на 
пациентите) от страна на системата за електронно здравеопазване, както и проучвания, 
преглед на документи и интервюта със служители на Министерството на 
здравеопазването и Националната здравна служба. 

Основни констатации и оценки 

314 Изпълненият от Министерството на здравеопазването проект е стъпка 
в правилната посока за подобряване на ефективността на предоставянето на здравни 
услуги. Той ще даде по-голям контрол на пациентите върху тяхното здраве, като ги 
насърчи да поддържат здравословен начин на живот, и ще осигури по-широка 
обосновка за вземането на решения, ще ускори извършването на услугите в здравния 
сектор и ще гарантира висококачествена и достъпна информация. 

315 При все това, изготвената от Министерството на здравеопазването политика 
в областта на електронното здравеопазване не е била приложена в планирания обем 
и срокове, така че целта за подобряване на ефективността на предоставянето на 
здравни услуги е била постигната само частично. 
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316 Още в самото начало на изпълнението на проекта за електронно 
здравеопазване са възникнали съществени недостатъци (грешки). Например, към 
проекта не са били привлечени специалисти от сектора, били са установени множество 
промени в институцията, изпълняваща проекта, както и неефективно управление на 
проекта, и на последно място — върху проекта не е бил упражняван подходящ надзор. 

o Макар и Министерството на здравеопазването да е изготвило документ за 
планиране за внедряването на електронното здравеопазване, за период от девет 
години (от 2007 г.) той не е бил актуализиран и не е отразявал реалността. 

o Въпреки че от началото на проекта за електронно здравеопазване са били 
изминали девет години (от 2007 г.) и Министерството на здравеопазването е 
инвестирало 14,5 млн. евро в проекта, към 1 април 2015 г. здравната 
информационна система и планираните електронни услуги не са били достъпни за 
ползвателите. 

o Съществувал е риск системата за електронно здравеопазване да не набере 
достатъчно популярност сред населението и доставчиците на здравни услуги, тъй 
като не е била разбираема и достъпна за всички потенциални ползватели. 

o Към 1 април 2015 г. информационната система за електронно здравеопазване не е 
била готова от гледна точка на сигурността на данните и защитата на личните 
данни. 

o Надзорът и контролът върху внедряването на електронното здравеопазване, 
осъществявани от Министерството на здравеопазването, не са били достатъчно 
ефективни. 

Препоръки 

317 Сметната палата на Латвия е направила редица препоръки. Основната 
препоръка към Министерството на здравеопазването е била то да измени 
разпоредбите относно началната дата за задължително използване на 
информационните системи за електронно здравеопазване, като осигури период за 
отстраняване на констатираните недостатъци, както и да определи разумен срок — 
най-малко шест месеца, така че заинтересованите страни да могат да се присъединят 
доброволно към информационната система за електронно здравеопазване. 
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318 С оглед на успешното стартиране на работата на информационната система за 
електронно здравеопазване, ВОИ е препоръчала Министерството на здравеопазването 
да предприеме следните действия: 

o многократно да тества всички разработени решения в областта на електронното 
здравеопазване съгласно изискванията на техническите спецификации, с цел 
получаване на увереност по отношение на функционирането на системата, 
нейната способност да работи заедно с други системи и нейната семантична 
съвместимост; 

o да коригира всички недостатъци и несъвършенства, свързани със сигурността на 
данните и защитата на данните на физическите лица; 

o да разработи план за инициативи с участието на всички доставчици на здравни 
услуги, които използват информационната система за електронно здравеопазване, 
за да се подобри ефективността на здравеопазването; 

o след стартирането на информационната система за електронно здравеопазване 
и когато доставчиците на здравни услуги бъдат в състояние свободно да се 
присъединят към нея, да проведе целенасочена информационна кампания за 
нейното популяризиране. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

319 Докладът е бил представен на парламентарната комисия по публични разходи 
и одит. Той е бил публикуван на интернет страницата на Сметната палата на Латвия на 
8 септември 2015 г. Публикацията е била придружена от пресконференция 
и съобщение за пресата. 

320 Министерството на здравеопазването трябва да информира Сметната палата на 
Латвия относно изпълнението на препоръките в съответствие с договорения срок за 
докладване. След като получи тази информация, Сметната палата на Латвия ще оцени 
напредъка, постигнат от Министерството на здравеопазването. До 2019 г. 
Министерството на здравеопазването е изпълнило 70 % от всички препоръки. 
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Очаквано въздействие 

321 Тъй като одитът е бил извършен в момент, когато информационната система за 
електронно здравеопазване все още не е била задължителна и все още е била на етап 
внедряване, очакванията са били всички одитни препоръки да подобрят процеса на 
внедряване на електронното здравеопазване и в крайна сметка да гарантират 
успешното използване на системата за електронно здравеопазване от всички 
заинтересовани страни и подобряването на ефективността на предоставянето на 
здравни услуги. От 2016 г. насам информационната система за електронно 
здравеопазване и електронните услуги постепенно стават достъпни за ползвателите. 
Според статистическите данни най-често използваните услуги на електронното 
здравеопазване са електронните болнични листове и електронните рецепти: през 
2018 г. са били издадени 1 млн. електронни болнични листа и 11,7 млн. електронни 
рецепти. 
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Гърция 
Ελεγκτικό Συνέδριο 
Хоризонтален тематичен одит относно 
просрочените задължения на държавата към 
болници, Националната организация  
за предоставяне на здравни услуги (EOPYY) и една 
регионална здравна дирекция 

Кратък преглед 

322 Гръцката ВОИ е извършила оценка на натрупаните от държавата просрочени 
задължения. 

323 Одитът обхваща периода от 31 декември 2016 г. до 30 септември 2017 г. 

Начин на провеждане на одита 

324 Основните одитни въпроси са били: 

o Било ли е използвано по предназначение финансирането за погасяване на 
просрочените задължения, отпускано по Европейския механизъм за стабилност? 

o Защо продължават да се натрупват просрочени задължения? 

325 Основните одитирани обекти са били шест болници, Националната организация 
за предоставяне на здравни услуги (EOPYY) и Първа здравна дирекция на област Атика. 

326 Доказателствата са били получени основно от интервюта, писма към трети 
страни (доставчици) за уреждане на задълженията, внезапни проверки на място на 
доставките на стоки и услуги, преглед на документи и проверка на 
законосъобразността и редовността на документите и процедурите. 
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Основни констатации и оценки 

Просрочени задължения 

327 Одитът е показал: 

o нередности при определянето колко стари са просрочените задължения 
и непълни оправдателни или платежни документи относно доставките и услугите; 

o липса на механизми за мониторинг на плащанията на лихви и финансови санкции 
и липса на документация относно състоянието на съдебните дела; 

o че значителен брой задължения не са били регистрирани или са били погрешно 
регистрирани в Регистъра на поетите задължения, или не са били отчетени в ИТ 
системите; 

o че ИТ системите не извличат специални обобщени и аналитични доклади относно 
прихващанията. 

Програма за погасяване на просрочените задължения 

328 Гръцката ВОИ е констатирала: 

o случаи на неспазване на правилото „първа входяща — първа изходяща стойност“ 
(FIFO) и на сроковете за уреждане на задълженията, несъответствия между 
прегледаните документи и недостатъци в процедурата за плащане. Констатациите 
относно надеждността на данните и системите за отчитане засягат най-вече 
системите за отчитане на задълженията; както и 

o несъответствия между системите за отчитане. 

329 Освен това одитът е бил съсредоточен върху установяването на източниците на 
нови просрочени задължения. Констатациите са били както следва: 

o Липса на ликвидност, която може да се отдаде на нереалистичните бюджети, 
налагането на разходни тавани от Европейския механизъм за стабилност, 
забавянията при прилагането на механизмите за отстъпка и възвръщане на 
предоставени средства, забавянията при събирането на приходите 
и намаляването на определени вземания по силата на специфични договорености. 
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o Поради сложността (а в някои случаи и неяснотата) на законодателната рамка, 
уреждаща процедурите за обществени поръчки, тръжните процедури невинаги са 
били завършвани (в резултат на бюрокрацията и рестриктивността на 
законодателната рамка, което води до многобройни ангажименти и забавяния 
при възстановяването на средства поради проблеми, свързани със 
законосъобразността). Наред с това за погасяването на просрочените задължения 
е бил изискван голям брой оправдателни документи. 

o Оценката на резултатите от програмата за плащане на просрочените задължения е 
показала, че програмата не е достатъчно развита и че в някои случаи правилото за 
самофинансиране, т.е. плащане на собствените задължения на структурите със 
собствени ресурси, не е било спазено. 

Препоръки 

330 Гръцката ВОИ препоръчва: 

o подобряване на ИТ системите и тяхната поддръжка за редовните бюджети; 

o използване на тези системи за автоматично извличане на всички необходими 
доклади; 

o автоматично актуализиране на Регистъра на поетите задължения; внасяне на 
конкретни промени и подобрения в него, за да се гарантира законосъобразността 
и редовността на вписването на текущите и просрочените задължения и на 
тяхното плащане; 

o прилагане на метода „първа входяща — първа изходяща стойност“ при плащането 
на задълженията и автоматично равняване на плащанията с по-старите фактури; 

o превръщане на националния централизиран орган за покупки за сектора на 
общественото здравеопазване в напълно функциониращ; 

o създаване на протоколи за резултатите по отделни медицински процедури, на 
механизми за вътрешен контрол по отношение на административните процедури 
за обществени поръчки и процедурите за плащане, на уеднаквени кодове 
и класификация, на единни технически спецификации, на общи баркодове 
и регистри за консумативите, материалите и медицинското оборудване; 



ЧАСТ III — Докладите на ВОИ накратко 
Фискална устойчивост и други финансови аспекти 
 132 
 

 

o подобряване на управлението на запасите; 

o ускоряване на оценяването на офертите в рамките на процедурите за възлагане на 
договори; 

o консолидиране и приемане на обща ИТ система във всички болници; 

o прилагане на показатели, ключови показатели за изпълнение (КПИ), референтни 
показатели, счетоводно отчитане на разходите и система за счетоводна отчетност 
на базата на текущо начисляване; 

o своевременно прилагане на механизма за възвръщане на предоставени средства 
спрямо доставчиците на услуги за полагане на грижи; 

o разработване на реалистични бюджети; 

o създаване на вътрешен процедурен правилник, механизми за вътрешен контрол 
за всички процедури и наръчник за вътрешен одит; 

o подобряване на процеса на анализ на риска в болниците; подобряване на 
адекватността и разпределението на персонала; 

o ускоряване на процедурите за уреждане и плащане на задълженията; и 

o ежемесечно изплащане на държавните субсидии. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

331 И осемте доклада са били представени в парламента на съвместно заседание на 
постоянните парламентарни комисии по икономически и социални въпроси през 
октомври 2018 г. Докладите са били публикувани на интернет страницата на Сметната 
палата на Гърция. Посоченото по-горе представяне на докладите е било излъчено по 
телевизионния канал на парламента. 

332 По график проследяването на действията във връзка с направените препоръки е 
трябвало да бъде извършено в рамките на една година. 

Очаквано въздействие 

333 Хоризонталният одит е имал за цел да установи причините за просрочените 
задължения на сектор „Държавно управление“ и да помогне на правителството да 
разработи стратегии за справяне с този проблем, както и да институционализира 
необходимите реформи, за да се предотврати възникването на други такива. 
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Испания 
Tribunal de Cuentas 
Управление и контрол на фармацевтичните премии от 
страна на Генералното испанско дружество за взаимно 
застраховане на държавните служители (MUFACE) 

Кратък преглед 

334 В одита си испанската ВОИ е извършила оценка на управлението и контрола на 
фармацевтичните премии от страна на Генералното испанско дружество за взаимно 
застраховане на държавните служители (MUFACE). Одитираният период е финансовата 
2015 година. 

335 MUFACE има много членове, които имат право на фармацевтични премии, 
голям брой и размер на плащанията и голям брой частни дружества, които участват 
в процедурата. Освен това са били открити недостатъци и надплатени суми във връзка 
с фармацевтичните премии, финансирани от други подобни органи, чието управление 
е било анализирано преди това. 

Начин на провеждане на одита 

336 Основната цел на одита е била да се провери дали фармацевтичните премии за 
аптеките и болниците са били фактурирани и изплатени в съответствие с действащите 
разпоредби и принципите на добро финансово управление. 

337 Специфичните цели са били да се анализират прилаганите от MUFACE 
процедури за проверка на фактурирането и плащането на фармацевтичните премии за 
аптеките и болниците в съответствие с посочените по-горе разпоредби и принципи, 
както и да се оцени дали медицинските рецепти са били финансирани от MUFACE 
съгласно приложимата нормативна уредба и споразумението, подписано с Генералния 
съвет на провинциалните камари на аптеките в Испания. 
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338 Основният одитиран обект е бил MUFACE — независим орган към 
Министерството на териториалната политика и държавната администрация. 

339 Оценката е била извършена чрез комбинация от прегледи на документи, 
интервюта, извадки и анализ на данни по време на работата на място. Анализирани са 
бази данни и досиета на плащанията към получателите на фармацевтични услуги и са 
извършени проверки и контрол във връзка с компютърното приложение, използвано 
за управление на досиетата на фармацевтичните премии. 

Основни констатации и оценки 

340 Испанската ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

o Контролните лимити за употребата на психотропни вещества, определени от 
MUFACE, са били общи за всички активни вещества, независимо от максималните 
дози, препоръчвани за всеки вид лекарствен продукт от испанската Агенция по 
лекарствата и здравните продукти. 

o Системата за предупреждение, създадена с цел ограничаване на предоставянето 
на кочани с рецепти на членове, които надвишават нормалната употреба на 
лекарствени продукти, е имала няколко недостатъка (липса на инструкции, липса 
на предупреждения относно членовете, които вече са напуснали MUFACE или 
употребата на лекарствени продукти от които е била нулева или прекомерна). 

o Процедурата за плащане за децентрализираните фармацевтични премии не 
отговаря на нито един от трите вида, определени в испанския Закон за бюджета 
№ 47/2003 от 26 ноември 2003 г. 

o Открити са дублирани фактури на стойност 55 998 евро. 

o Сумата, която е трябвало да бъде приспадната към 31 декември 2016 г. поради 
обстоятелството, че за някои лекарствени продукти са били превишени 
максималните разходни лимити за 2015 г., е в размер на 329 988 евро. 

o В досиетата на медикаментите за лечение на хепатит С, финансирани от MUFACE, е 
било отразено плащане на съответната цена, но като цяло болниците не са 
направили приспадането от 7,5 %, предвидено в член 9 от испанската Кралска 
наредба-закон 8/2010. 
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Препоръки 

341 Испанската ВОИ е отправила следните препоръки: 

o Засилване на контрола, извършване на периодични сравнения между базите 
данни на MUFACE и тези на испанската Данъчна агенция (проверка на равнището 
на приходите) и на Националния социалноосигурителен институт (проверка дали 
членството е отразено правилно). 

o Насърчаване на въвеждането на електронната система за медицински рецепти, за 
да се осигури възможност за упражняване на по-голям контрол над лекарите, 
предписващи лекарствени продукти, и налагане на други изисквания за валидност 
и изпълнение на рецептите за тези лекарствени продукти. 

o Приемане на подходящи мерки за правилното управление на кочаните с рецепти, 
тяхното изработване и разпространение, както и проверки на наличните 
количества. 

o Адаптиране на инструкциите относно режима на фармацевтичните премии към 
реалната процедура за обработване на тези премии, коригиране на 
съществуващите недостатъци в системата за предупреждения за употребата на 
лекарствени продукти, подобряване и разширяване на контролните механизми, 
създадени за тази цел, определяне на лимити за употребата в зависимост от 
активното вещество във всеки лекарствен продукт. 

o Определяне на мерки за възстановяване на надплатените на болниците суми във 
връзка с финансирането на медикамента за хепатит С и приемане на подходящи 
мерки, така че болниците да могат да приспадат 7,5 % още при фактурирането що 
се отнася до даваните в болниците лекарствени продукти. 

o Изменение на процедурата за управление на плащанията за даваните в болниците 
лекарствени продукти, които се извършват чрез банковите сметки на MUFACE. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

342 Предварителният проектодоклад е бил изпратен на MUFACE за коментар. 
Окончателният одитен доклад е бил представен на парламентарната комисия на 
16 ноември 2017 г. 

343 Одитният доклад е на разположение на интернет страницата на испанската 
Сметна палата от 1 октомври 2017 г. На 16 октомври 2017 г. е било публикувано 
съобщение за медиите, в което са обобщени основните заключения и препоръки. 
Резолюцията на парламентарната комисия от 23 ноември 2017 г. е била публикувана 
в Официален държавен вестник на 26 февруари 2018 г. 

344 Проследяването на изпълнението на препоръките от доклада ще се извършва 
или чрез специален последващ доклад, или при изпълнението на нови одитни задачи, 
свързани с тази структура. До момента не са били извършени последващи действия, 
тъй като е изтекло твърде малко време от одобряването на доклада. 
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Очаквано въздействие 

345 Генералният директор на MUFACE е информирал Сметната палата на Испания за 
въвеждането на няколко промени от организационно, процедурно и правно естество 
на 27 март 2018 г.: 

o изменение на споразумението за здравното обслужване; 

o изменение на резолюцията относно делегирането на задачи от 23 май 2012 г.; 

o изменение на специфичните за MUFACE счетоводни правила, свързани 
с разходите, плащанията, финансовия контрол и отчитането; 

o засилване на проверките, като в базите данни на членовете се извършват редовни 
кръстосани проверки, по-специално по отношение на бенефициентите 
и титулярите; 

o внедряване през 2018 г. на специално компютърно приложение за управление на 
плащанията за медикаменти; 

o предприемане на мерки за възстановяване на надплатените на болниците суми за 
финансиране на медикамента за хепатит С; 

o въвеждане на електронна система за рецептите, подобряване на контрола за 
откриване и предотвратяване на прекомерната употреба на лекарствени продукти, 
приемане на подходящи мерки за правилното управление на кочаните с рецепти. 
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Италия 
Corte dei conti 
Изпълнение на извънредната програма  
за саниране на сградите и технологична 
модернизация на недвижимите имоти  
на институциите в областта на общественото 
здравеопазване 

Кратък преглед 

346 В одита си италианската ВОИ е извършила оценка на извънредната програма за
саниране на сградите и технологична модернизация на публичните недвижими имоти 
на институциите в областта на общественото здравеопазване. 

347 Одитът обхваща периода 2012—2016 г.

348 Програмата за саниране и технологична модернизация на сградите е била
приета със Закон № 67/88, като първият етап е приключил през 1996 г. Corte dei conti е 
извършила одит и е представила доклад още през май 2011 г. 

Начин на провеждане на одита 

349 Основният одитен въпрос е бил:

o Възможно ли е да се намери баланс между националния интерес, свързан със
стабилността на сметките, и приоритетите и нуждите, свързани със здравето
и безопасността на структурите?

350 Основният одитиран обект е бил Министерството на здравеопазването.

351 Оценката е била извършена въз основа на доказателства, получени вследствие
на искания за информация и документи до Министерството на здравеопазването 
(Генерална дирекция „Здравно планиране“), което отговаря за изпълнението на 
програмата за инвестиции в инфраструктура. 
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Основни констатации и оценки 

352 Италианската ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

o Министерството на здравеопазването все още не е изготвило документа за 
многогодишно планиране, предвиден в Законодателен декрет № 228/2011. 

o Така наречената методология „Mexa“ не е дала възможност за реална оценка на 
ефективността на интервенциите. 

o Годишният доклад, представен от регионите на Министерството на 
здравеопазването относно напредъка на строителните работи, е бил счетен за 
неподходящ за целите на мониторинга на изпълнението на проектите. Документът 
относно състоянието на напредъка на строителните работи, изпращан от 
регионите веднъж годишно, не е подходящ, тъй като не дава правилна картина на 
реалното развитие. 

o Публично-частните партньорства не са използвани ефективно и частните ресурси 
са били оскъдни. 

Препоръки 

353 Италианската ВОИ е отправила следните препоръки: 

o Министерството на здравеопазването следва да приеме документа за 
многогодишно планиране, предвиден в Законодателен декрет № 228/2011; 

o методологията „Mexa“ следва да дава възможност както за стратегически контрол, 
така и за одит на изпълнението. Оценката на публичните инвестиции следва да 
бъде част от система за контрол на управлението, включваща както определянето 
на целите, така и оценката на постигнатите резултати. 

354 Освен това следва да се развият публично-частните партньорства, за да се 
осигури възможност за: 

o взаимоотношения и връзки между публичния и частния сектор; 
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o по-голяма видимост на проекта с цел пълноценно включване на частния партньор 
в процеса на вземане на решения; и 

o по-подходящо управление на рисковете, свързани с проектите. 

355 Освен това министерството следва да поощрява частните предприятия, които са 
ориентирани към дългосрочни инвестиции и са в състояние да финансират проектите 
в началната фаза. 

356 От основно значение е да се реорганизира и подобри събирането на 
административна и счетоводна информация за процесите на управление, на които се 
основава изпълнението на програмата. 

357 Министерството на здравеопазването следва да е запознато с всяка инициатива, 
предприета от местните структури по отношение на здравните инфраструктури, 
финансирани с национални или европейски ресурси. Освен това то следва да внедри 
база данни, за да събира необходимата информация за подобряване на дейностите по 
планиране и за оптимизиране на инвестициите. 
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Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

Представяне на доклада: 

358 Докладът е бил представен на парламента, Министерството на икономиката
и финансите, Министерството на здравеопазването, както и на регионите Венето, 
Емилия-Романя и Калабрия. 

359 Докладът е бил публикуван на интернет страницата на Corte dei conti на 9 април
2018 г. 

Очаквано въздействие 

360 Италианската ВОИ очаква следното въздействие:

o Законодателни промени с цел улесняване на санирането на сгради
и технологичната модернизация на недвижимите имоти в сектора на
общественото здравеопазване.

o По-добра оценка на критичните проблеми, изтъкнати от одитираните обекти, с цел
разработване на нови решения.

o Акцент върху безопасността на сградите, по-специално във връзка
с противоземетръсните и противопожарните материали.



ЧАСТ III — Докладите на ВОИ накратко 
Фискална устойчивост и други финансови аспекти 
 143 
 

 

 

Люксембург 
Cour des comptes 
Публично финансиране на инвестициите на 
болниците 

Кратък преглед 

361 ВОИ на Люксембург е извършила оценка на публичното финансиране на 
инвестициите на болниците през периода 2011—2017 г. 

Начин на провеждане на одита 

362 Целта на одита е била да се провери дали са били изпълнени изискванията на 
Наредбата на Великия херцог за определяне на подробни правила за участието на 
държавата в инвестициите на болниците. Освен това ВОИ е анализирала ефективността 
и съгласуваността на контролните механизми в Министерството на здравеопазването 
за валидиране на подадените от болниците искания за възстановяване на извършени 
разходи. 

363 Основните одитирани обекти са били Министерството на здравеопазването 
и извадка от бенефициенти на държавни средства. 

364 Одитната методология е включвала интервюта с одитираните органи и анализ 
на предоставените документи. 
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Основни констатации и оценки 

Държавно участие във финансирането на модернизацията, обновяването или 
строителството на болници 

365 Министерството на здравеопазването не е представило финансов отчет, в който 
се сравняват разрешените по закон разходи по проектите и реалните разходи за 
инвестиции, в т.ч. обосновки за всички превишения на средствата над уредените 
в закона увеличения на сумите. 

Правни и регулаторни разпоредби 

366 Въпреки че това е законово изискване, липсва споразумение относно 
отпускането на помощ за някои от проектите на болниците, напр. за разширяването на 
една болница и за работата по централното съоръжение за стерилизация на друга 
болница. Освен това работата по един проект е била извършена без предварително 
официално разрешение от министъра на здравеопазването. 

367 Законът също така предвижда, че подробните процедури за отпускане на 
финансова помощ, напр. по отношение на сроковете и процедурите за проверка на 
досиетата, оправдателните документи, които трябва да бъдат предоставени, както 
и изискването за евентуално проучване на нуждите и въздействието и неговия обхват, 
трябва да се определят с наредба. Към момента на извършване на одита обаче такава 
наредба не е била приета. 

Мониторинг на проектите за строителство и/или модернизация 

368 По отношение на четирите проекта, включени в извадката, ръководителите на 
проекти редовно са изготвяли доклади за напредъка, но не са ги предавали 
систематично на министерството, както се изисква от наредбата. 

369 Одиторите също така са открили различни несъответствия между документа за 
многогодишно програмиране на Фонда за болнична инфраструктура, изготвен като 
част от държавния бюджет за приходите и разходите, и таблиците за мониторинг на 
субсидираните проекти, които са били изготвени за всяка болница от Министерството 
на здравеопазването. 
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370 Що се отнася до коригирането на бюджета за инвестиционни проекти на 
болниците с цел отчитане на промените в индексацията на цените на строителството, 
одиторите са отбелязали, че Министерството на здравеопазването не разполага със 
средства за прецизно определяне на наличния бюджет за даден проект, който е 
в процес на изпълнение, или за проверка на изчисленията на болниците. 

Искания за възстановяване на извършени разходи 

371 Одиторите са отбелязали, че 1) проектите са били разрешени и субсидирани от 
отделни структури; 2) липсва контакт между тези структури; и 3) за проверката на 
исканията за възстановяване на извършени разходи отговаря един-единствен 
служител. 

372 Законът възлага отговорността за контрола върху отпускането на държавните 
субсидии и исканията за възстановяване на извършени разходи на члена на комисията 
по болниците в рамките на правителството. Въпреки че правомощията му са засилени, 
одиторите са достигнали до заключението, че той не е в състояние да изпълнява 
задълженията си пълноценно поради липсата на достатъчно човешки ресурси. 

373 Освен това по закон държавата покрива 80 % от разходите за инвестиции 
в движимо и недвижимо имущество в болниците, които са получили разрешение от 
министъра на здравеопазването. Одиторите обаче са отбелязали, че в няколко случая 
министърът на здравеопазването не е спазил това правило. 

374 Що се отнася до областите, които не могат да бъдат субсидирани от 
Министерството на здравеопазването, в наредбата се посочва, че за частите от проекта, 
които не могат да бъдат отделени, разходите за несубсидираните части ще бъдат 
изчислени в края на работата. За един от проектите от извадката обаче, в края на 
проекта на преоценка са били подложени само разходите за подземния паркинг. За 
друг проект такава преоценка на разходите за несубсидираните части е направена, но 
остава неясно дали това разделяне е било подходящо, тъй като не са представени 
различни детайли. 

375 Макар наредбата да предвижда, че министърът на здравеопазването може да 
приема единни правила за допустимост за всички болници, това не е било направено. 
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Препоръки 

Държавно участие във финансирането на модернизацията, обновяването или 
строителството на болници 

376 Министерството на здравеопазването следва: 

o периодично да дава актуална информация на Камарата на депутатите относно 
напредъка по отношение на големите инвестиционни проекти на болниците, 
финансирани с публични средства; 

o да спазва процедури, подобни на спазваните в Камарата на депутатите за 
изпълняваните от държавата инфраструктурни проекти, т.е. всяка значителна 
промяна в програмата трябва да бъде подложена на преглед; всеки път, когато 
разходите по даден проект надхвърлят 5 % от разрешената сума, трябва да се 
внася нов проектозакон; и за всеки отделен проект, разрешен чрез закон за 
финансиране, трябва да се представя окончателна разбивка на разходите. 

Мониторинг на проектите за строителство и/или модернизация 

377 Министерството на здравеопазването следва: 

o да определи каква информация му е необходима и да постави изискване за 
редовно изпращане на докладите; 

o да прави подробен преглед на финансовите данни за проектите, като за тази цел 
използва единен инструмент за мониторинг; 

o да създаде собствен инструмент за изчисляване на корекциите в бюджета 
и редовно да уведомява болниците за оставащия бюджет. 

Искания за възстановяване на извършени разходи 

378 Задачите по разрешаване и финансиране на проектите за модернизация и/или 
строителство следва да бъдат обединени в рамките на ново специално звено, 
включващо експерти от администрацията за управление на публичните сгради. 
Министерството следва да изготви списък на инвестиционните разходи, които не са 
допустими за субсидиране, да определи финансови лимити за някои видове разходи 
и да включва този списък в бъдещите споразумения за финансиране. В края на проекта 
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всички части следва да бъдат подлагани на преоценка и да се представя разбивка на 
действителните разходи. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

379 Като част от съгласувателната фаза, констатациите и препоръките са били 
изпратени на одитирания обект на 15 ноември 2018 г. Специалният доклад е бил 
представен на Камарата на депутатите на 29 април 2019 г. и след това е бил публикуван 
на интернет страницата на ВОИ заедно с съобщение за медиите. 

380 Специалните доклади на Сметната палата се проследяват от комитета за 
изпълнение на бюджета на Камарата на депутатите, който изготвя доклад относно 
предприетите действия от съответните органи в отговор на препоръките на Сметната 
палата. 

Очаквано въздействие 

381 Очакваните въздействия са оптимизиране на процедурния процес за 
субсидиране на инвестициите на болниците и редовно информиране на Камарата на 
депутатите за напредъка на големите финансирани от държавата инвестиционни 
проекти на болниците. 
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Словакия 
Najvyšší kontrolný úrad  
Slovenskej republiky 
Публични финанси и имущество на здравните 
заведения 

Кратък преглед 

382 В одита си словашката ВОИ е извършила оценка на съответствието на 
публичните финанси и на имуществото на здравните заведения с правните 
разпоредби. 

383 Одитът обхваща периода 2011—2015 г. За целите на обективното оценяване на 
някои от одитираните факти са били взети предвид и други години. 

Начин на провеждане на одита 

384 Основните одитни въпроси са били: 

o Реалистичен ли е бюджетът на одитираната структура? 

o Спазен ли е принципът за балансиран бюджет? 

o Какво е финансовото здраве на отделните медицински заведения? 

o Изплатени ли са задълженията на одитираните структури? 

o Инвестирала ли е одитираната структура в закупуването на ново медицинско 
оборудване и били ли са изготвени инвестиционни планове? 

o Били ли са прозрачни и недискриминационни процедурите за обществени 
поръчки и бил ли е спазен принципът на икономичност и ефективност? 

o Има ли разлики във видовете здравни заведения (от гледна точка на 
собствеността) във всяка от одитираните области? 
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385 Основните одитирани обекти са били болници и медицински заведения, в т.ч. 
22 публични (14 държавни и 8 самоуправляващи се структури), 10, които са били 
преобразувани в други видове структури (акционерни дружества, дружества 
с ограничена отговорност, организации с нестопанска цел), и 6 частни организации. 

386 Одитната методология е включвала прегледи на документи, интервюта, 
сравнителен анализ и анализ на статистически данни. 

Основни констатации и оценки 

387 Много от констатациите и оценките са приложими за всички видове здравни 
заведения (държавни, самоуправляващи се, преобразувани и частни), но в някои 
области подходите към управлението са били съществено различни. 

o Процесът на бюджетиране и одобряване на бюджетите в държавните 
и самоуправляващите се заведения не е реалистичен, тъй като през предходните 
години икономическият резултат е бил отрицателен. Учредителите, които 
одобряват и контролират бюджетите, също носят известна отговорност за 
незадоволителното качество на бюджетите. По-добър достъп до управлението на 
бюджета и управлението на активите се наблюдава в преобразуваните и особено 
в частните заведения. 

o Налице е пряка връзка между управленското равнище, контрола на бюджетните 
ресурси и постигнатите икономически резултати. Управлението на повечето от 
преобразуваните здравни заведения и частните болници е реализирало печалба 
(с изключение на една преобразувана и една частна болница). 

o Разходите за здравно обслужване са се увеличили, но не са били покрити от 
постъпленията. Одитираните структури са отчели значителен обем неплатени 
здравни грижи. ВОИ на Словакия счита, че незаплащането на признати здравни 
грижи от здравноосигурителните дружества е една от основните причини за 
задлъжнялостта на болниците. 

o За приблизително една трета от одитирания период (2011—2015 г.) е 
регистрирано увеличаване на поетите задължения с всяка година. 
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o В държавните здравни заведения инвестициите в областта на медицинските 
технологии са били малки, което е довело до увеличаване на разходите за ремонт 
и поддръжка. Освен това е липсвал инвестиционен план. 

o В областта на обществените поръчки са били открити недостатъци, свързани 
с дискриминация на оферентите, информационно предимство за някои оференти, 
обвързване на обществените поръчки за медицинско оборудване със строителни 
работи, предполагаема конспирация и предполагаемо завишаване на цените. 
В частните заведения цената на медицинското оборудване, предмет на 
обществена поръчка, е значително по-ниска от тази в заведенията с друга форма 
на собственост. 

o В държавните и самоуправляващите се здравни заведения са били сключени 
няколко неизгодни договора за предоставяне на услуги. 

o Целите на свързаните с електронното здравеопазване и диагностиката групи не са 
напълно постигнати. 

Препоръки 

388 Препоръките, предложени от ВОИ на Словакия за отстраняване на установените 
недостатъци и подобряване на управлението на публичните финанси и активите на 
здравните заведения, засягат основно управлението и одита на финансовите 
и материалните разходи, уеднаквяването на докладването и отчитането с цел 
оптимизиране на параметрите и възможността за централизирано закупуване на 
медицинско оборудване. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

389 Докладът е бил изпратен на президента на Словашката република, на 
председателя на Националния съвет на Словашката република, на две парламентарни 
комисии и на министър-председателя на Словашката република. Резултатите са били 
изпратени и на Антимонополната служба на Словашката република, Службата за 
надзор на здравеопазването, Службата за обществени поръчки, Министерството на 
здравеопазването на Словашката република, Главната прокуратура на Словашката 
република и Националната агенция за борба с престъпността. Резултатите от одита са 
били представени на пресата, радиото и телевизията. 
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390 Съгласно Закона за ВОИ на Словакия, одитираните болници/здравни заведения 
са задължени да предприемат мерки за отстраняване на установените недостатъци 
и да ги представят на ВОИ в определен срок. Одитираните структури са приели общо 
168 мерки, като 122 от тях са били приети от публични, 41 от преобразувани и 5 от 
частни здравни заведения. 

391 В съответствие с този закон одитираните структури са представили на ВОИ на 
Словакия писмени доклади относно актуалното състояние на изпълнението на мерките 
за отстраняване на установените недостатъци. Според представените доклади ВОИ е 
наблюдавала изпълнението на приетите мерки и е предложила допълнителни 
процедури (напр. допълнително наблюдение на изпълнението на мерките, одит на 
изпълнението на мерките в конкретна одитирана структура и т.н.). 

Очаквано въздействие 

392 Резултатите от одита може да доведат до: 

o организационни/процедурни промени в Министерството на здравеопазването на 
Словашката република по отношение на управлението на подчинените 
организации и изготвяне и одобряване на бюджетите на държавните здравни 
заведения и техните отношения със здравноосигурителните дружества; 

o преразглеждане на решението за инвестиции в нови медицински изделия; 

o процедури за осигуряване на централизирани обществени поръчки за медицинско 
оборудване; 

o други системни промени в прилагането на здравната политика. 

  



ЧАСТ III — Докладите на ВОИ накратко 
Фискална устойчивост и други финансови аспекти 

152 

Унгария 
Állami Számvevőszék 
Обобщен анализ на натрупания опит 
от одитите на болници 

Кратък преглед 

393 В анализа на Сметната палата на Унгария се обобщава опитът, който тя е
натрупала при извършването на одити на болници. 

394 Анализът обхваща периода 2008—2016 г.

Начин на провеждане на одита 

395 Анализът е бил съсредоточен върху:

o изпълнението на задачите от страна на ръководните органи;

o системата за вътрешен контрол на болниците;

o финансовото управление на болниците;

o управлението на активите на болниците;

o прилагането на подхода на интегритет.

396 Сред основните одитирани обекти са били 21 болници, Министерството на
човешките ресурси и Националния център за здравни услуги. 

397 Методологията е включвала преглед на документи, сравнителен анализ
и анализ на (статистически) данни. 
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Основни констатации и оценки 

398 Сметната палата на Унгария е направила следните констатации и оценки: 

o Основните изисквания за управлението на болниците са били определени от 
ръководните органи. Допускани са били нередности, свързани с дейността на 
ръководния орган на средно управленско равнище по време на процедурите за 
обществени поръчки и процедурите за одобрение. Контролните дейности на 
ръководните органи обаче не са довели до правилно управление на болниците. 

o Ръководството на болниците не се е погрижило по подходящ начин за 
създаването и функционирането на подходяща система за вътрешен контрол. 

o Нередностите във финансовото управление на болниците (свързани 
с планирането, управлението на бюджетните кредити и обществените поръчки) са 
изложили на риск прозрачността и отчетността на публичните средства. 

o Изискванията относно законосъобразното и прозрачното управление на 
държавните активи не са били изпълнени нито по време на закупуването, 
инсталирането, регистрацията и амортизацията на активите, нито при 
инвентаризацията на активите и пасивите. 

o Подходът на интегритет е бил укрепен; контролните механизми в тази област 
обаче не са били напълно ефективни, което е довело до нередности при 
финансовото управление. 

Препоръки 

399 Направени са били общо 441 препоръки: 16 към министъра, 21 към ръководния 
орган на средно управленско равнище и 404 към ръководителите на болници. 

400 Областите, в които са били отправени препоръки, са: 

o системата за вътрешен контрол; 

o финансовото управление; 

o управлението на активи; 
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o дейността на ръководните органи. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

401 Анализът е бил представен на пресконференция през април 2019 г. 
и публикуван на интернет страницата на Сметната палата на Унгария. 

Очаквано въздействие 

402 Очаква се въздействие поради установяването на рисковите области. Анализът 
може да доведе до обръщането на по-голямо внимание от институциите на спазването 
на правните изисквания при управлението и да подпомогне други институции 
в сектора с добро управление и редовни операции. 
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Финландия 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Прогнози за тенденциите в областта на разходите за 
социално осигуряване 

Кратък преглед 

403 В одита си финландската ВОИ е извършила оценка на надеждността на 
прогнозите за тенденциите по отношение на разходите за социално осигуряване. Тези 
прогнози се използват като основа за вземане на решения за политиката и за оценки на 
икономическата устойчивост. 

404 Одитът е бил съсредоточен върху използването на макроикономическия модел 
за прогнозиране на разходите за социално осигуряване. През периода 2007—2009 г. 
моделът е бил преразгледан и одитът е бил концентриран основно върху периода след 
2010 г. Той е обхванал дългосрочните прогнози за тенденциите по отношение на 
разходите за социално осигуряване, които са били използвани като основа за вземане 
на решения в областта на социалната и здравната политика. Някои от прогнозите за 
тенденциите са били изготвени в Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването чрез модела за анализ на разходите за социално осигуряване 
(моделът SOME). 

Начин на провеждане на одита 

405 Основният одитен въпрос е бил: Доколко надеждни са прогнозите за 
тенденциите по отношение на разходите за социално осигуряване, които са били 
използвани като основа за вземане на решения за политиката и за оценки на 
икономическата устойчивост? 
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406 В рамките на този основен въпрос Националната сметна палата на Финландия е 
задала следните въпроси: 

1) Какъв вид прогнози или предвиждания за тенденциите в разходите за социално 
осигуряване се изготвят за целите на вземането на решения? 

a) Какви са основните различия между тях? 

b) Как се използват те в процеса на вземане на решения? 

c) Каква роля играе за тези предвиждания демографската прогноза, изготвена от 
статистическата служба на Финландия? 

d) Как си сътрудничат органите, които съставят и използват предвижданията? 

2) Има ли Министерството на социалните въпроси и здравеопазването капацитета да 
развие модела в съответствие с търсенето? 

a) Доколко гъвкав е моделът, що се отнася до неговото развитие? 

b) Има ли министерството достатъчно ресурси и експертни умения, за да развие 
модела? 

3) Основава ли се изготвянето на политики на открити и прозрачни методики по 
отношение на прогнозите за тенденциите в разходите за социално осигуряване? 

a) Как се документират моделите и основните допускания? 

b) Систематично ли се извършват и публикуват анализи на чувствителността, 
основани на допускания? 

407 Основните одитирани обекти са били Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването и Министерството на финансите. 

408 Доказателствата са събрани чрез оценка на прозрачността и методологията на 
прогнозиране на тенденциите в Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването, от интервюта с експерти в същото министерство 
и в Министерството на финансите, както и в някои други институции, изготвящи 
прогнози за тенденциите (финландския Социалноосигурителен институт (Kela) 
и финландския Пенсионен център (ETK), чрез сравняване и анализ на методиките на 
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модела SOME, използвани в Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването, с методиките, използвани за прогнозиране на тенденциите в Kela 
и ETK. 

Основни констатации и оценки 

409 Националната сметна палата на Финландия е направила следните констатации 
и оценки: 

o Оказва се, че SOME е най-изчерпателният модел, използван за изготвянето на 
дългосрочни прогнози за тенденциите по отношение на разходите за социално 
осигуряване. Рамката на отчетност е ясно структурирана и осигурява добра основа 
за допълнително развитие. 

o Описанието на модела и техническото ръководство са изчерпателни и подробни. 
Описанието обаче не е било актуализирано, въпреки че в модела са били 
включени редица промени след неговото въвеждане. 

o Необходими са по-усъвършенствани версии на модела. Например след 
социалната и здравната реформа (реформата SOTE) възниква необходимост от 
прогнози за тенденциите по отношение на разходите за социално осигуряване 
в отделните региони на SOTE. 

o Моделът SOME играе централна роля в оценките на Министерството на финансите 
относно липсата на устойчивост, тъй като служи като основа за оценките на 
разходите, свързани със застаряването на населението. Прогнозите за 
тенденциите по отношение на свързаните със застаряването на населението 
разходи са неофициален съвместен продукт на Министерството на социалните 
въпроси и здравеопазването и Министерството на финансите. Разделянето на 
отговорностите в този процес на сътрудничество остава неясно, въпреки че 
крайната отговорност за оценката относно липсата на устойчивост е на 
Министерството на финансите. Описанието на приложената методология при 
оценката на липсата на устойчивост за разходите, свързани със застаряването на 
населението, е от общ характер и се характеризира с липса на прозрачност. 
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o Сценариите или анализите на чувствителността, изготвени с помощта на модела 
SOME, не се публикуват редовно. Систематичното публикуване на констатациите 
би осигурило основа за диалог между експертите, би повишило откритостта 
и прозрачността на процеса на изготвяне на социалната и здравната политика и на 
изготвяните от Министерството на финансите оценки относно липсата на 
устойчивост и би улеснило развитието на модела. 

o Ресурсите, разпределени за модела SOME, невинаги са били подходящи за 
развитието му в съответствие с търсенето и по начин, който би дал възможност за 
систематичен анализ на констатациите. 

Препоръки 

410 Националната сметна палата на Финландия е отправила следните препоръки: 

o Министерството на социалните въпроси и здравеопазването следва да гарантира 
актуализирането на техническото ръководство за модела SOME. Докладите 
относно изчисленията за различните сценарии, изготвени с помощта на модела 
SOME и съдържащи анализи на чувствителността, също следва да се публикуват 
редовно. 

o При развитието на модела SOME Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването следва да вземе предвид новите информационни нужди, 
произтичащи от реформата SOTE. Министерството следва да разпредели 
подходящи ресурси за дейността по развитието му и за извършването на редовни 
анализи, както и да гарантира задоволително сътрудничество на равнище 
експерти с другите организации, които изготвят прогнози за тенденциите по 
отношение на разходите за социално осигуряване и предоставят информация за 
тях. 
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o Сътрудничеството между Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването и Министерството на финансите при изготвянето на оценката 
относно липсата на устойчивост, насочена към осигуряването на данни за 
разходите, свързани със застаряването на населението, следва да бъде описано по 
прозрачен начин. Министерството на финансите следва да изготви цялостно 
и прозрачно описание на методологията за оценката относно липсата на 
устойчивост и да използва анализи на чувствителността при редовното 
докладване за оценката относно липсата на устойчивост, например във връзка 
с тенденциите по отношение на разходите за социално осигуряване. 

o Основаните на модела анализи биха могли също така да се използват по-активно 
при краткосрочното планиране на политиките. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

411 Докладът е бил представен на одитираните обекти и на парламентарната 
комисия по одит. Публикуван е на интернет страницата на Националната сметна палата 
на Финландия на 16 януари 2017 г. Публикацията е била придружена от съобщение за 
пресата. 

412 Процедурата по проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки е била извършена по план през есента на 2018 г. Това проследяване на 
действията е било осъществено чрез въпросник, изпратен до одитираните обекти. 
Последващият доклад е бил публикуван на интернет страницата на Националната 
сметна палата на Финландия. 

Очаквано въздействие 

413 Очакванията са били Министерството на социалните въпроси 
и здравеопазването, което отговаря за модела SOME, да положи усилия за развитие на 
модела и за документиране на методологията, както и систематично да публикува 
резултатите за прогнозите. Очаквало се е също така Министерството на финансите да 
подобри прозрачността на методологията за оценките относно икономическата 
устойчивост и използването на модела SOME в тази връзка.  
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Чешка република 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Средства, изразходвани от избрани болници за 
възстановяване на разходи 

Кратък преглед 

414 В своя одит чешката ВОИ е извършила оценка дали университетските болници 
спазват правните разпоредби при обществените си поръчки за материали, стоки 
и услуги, както и дали министерствата, в качеството си на учредители на болниците, 
изпълняват законовите си задължения. Одитът обхваща периода 2014—2016 г. 

415 ВОИ е одитирала покупките на лекарства и медицинско оборудване 
в значителни количества. Освен това одиторите са проверили задължението на 
университетските болници да избират доставчиците чрез обществени поръчки и са 
извършили оценка дали министерствата изпълняват законовите си задължения като 
учредители. 

Начин на провеждане на одита 

416 Основните въпроси, разгледани при одита, са били: 

o Съобразени ли са обществените поръчки за материали, стоки и услуги (по-
специално лекарствени продукти и медицинско оборудване) от университетските 
болници със законовите разпоредби и ефикасни и икономически ефективни ли са? 

o Има ли значителни разлики между университетските болници по отношение на 
единичните покупни цени? 

o Изпълняват ли Министерството на здравеопазването и Министерството на 
отбраната своята роля на учредители на университетските болници? 
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417 Основните одитирани обекти са били учредителите на университетските 
болници, т.е. Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на отбраната 
(МО), както и университетските болници Университетска болница Бърно (BUH), 
Университетска болница Мотол (MUH) и Централната военна болница — Военна 
университетска болница Прага (CMH). 

418 Оценката е била извършена въз основа на анализ на събраните доказателства, 
преглед на документи, интервюта и сравнения. 

Основни констатации и оценки 

419 Чешката ВОИ е направила следните констатации и оценки: 

o Обществените поръчки за материали и стоки са били целесъобразни, но невинаги 
икономически ефективни или в съответствие със законодателството. Закупуването 
на услуги невинаги е било икономически ефективно или в съответствие със 
законодателството. В някои случаи министерствата не са изпълнили законовите си 
задължения като учредители. 

o Университетските болници са закупували фармацевтични продукти чрез 
обществени поръчки или чрез преки покупки от доставчици. Поради широкото 
разнообразие от използвани фармацевтични продукти и медицински изделия, 
усилията да се гарантират жизнените функции на пациентите, наличието на един-
единствен производител на пазара или неуспешните тръжни процедури, 
университетските болници невинаги са били в състояние да изберат доставчик 
в съответствие с резултатите от тръжната процедура. Делът на доставките, 
придобити извън рамките на тръжни процедури, е значителен, въпреки че всички 
университетски болници са обосновали закупуването на фармацевтични продукти 
и медицинско оборудване (с изключение на BUH) без тръжна процедура. 

o Установените критерии за оценяване на офертите не са били хармонизирани 
между университетските болници. 

o Сравнението на единичните покупни цени между отделните университетски 
болници в одитна извадка от едни и същи фармацевтични продукти и медицинско 
оборудване е разкрило значителни разлики както като абсолютна стойност, така 
и процентно. 
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o Единичните покупни цени в подбрана извадка от фармацевтични продукти 
и медицинско оборудване се различават значително между университетските 
болници, често дори при покупки от едни и същи доставчици. Тези разлики 
в цените се дължат главно на предлаганите от доставчиците отстъпки, наличието 
на един-единствен производител, недостига на доставчици, покупките без тръжна 
процедура, прякото разпространение от един-единствен доставчик, промените 
във възстановяването на разходите или въвеждането на генеричен продукт на 
пазара. Според ВОИ тези значителни разлики в цените означават, че има 
възможност за намаляване на разходите. 

o Бонусната система в здравеопазването няма ясни правила по отношение на 
покупките на фармацевтични продукти и медицински изделия. Понятието „бонус“ 
не е законово определено, а се основава само на условията на специални 
договорни отношения между съответната университетска болница и доставчика. 
Университетските болници не са следвали уеднаквена процедура при 
договарянето на бонусите и използването на приходите от бонусите. 
Университетските болници обикновено са сключвали договори за бонуси отделно 
от основното правоотношение за доставка. С оглед на търговската тайна 
университетските болници не са оповестявали договорите за бонуси в регистъра 
на договорите, нито пък стойността на договорените бонуси. 

o BUH е нарушила бюджетната дисциплина, като е използвала неоснователно 
средства при възлагането на обществени поръчки за медицинско оборудване 
и услуги по обезвреждане на отпадъци. 

o ЦВБ е използвала активите си неефективно, като не е предоставила убедителни 
доказателства за 15 фактури за предоставени правни консултации. 

Препоръки 

420 Чешката ВОИ препоръчва: 

o университетските болници да придобиват лекарствените продукти 
и медицинското оборудване въз основа на процедури за обществени поръчки, 
което е законово задължение и предпоставка за икономично управление на 
средствата и прозрачен избор на доставчиците; 
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o МЗ и МО ясно да определят правилата за получаване, докладване и управление на 
бонусите от здравните доставчици; 

o при процедурите за обществени поръчки университетските болници да определят 
като критерий не само цената, но и, предвид естеството и сложността на предмета 
на обществената поръчка, бонуса, ако такъв ще бъде предоставен; 

o МЗ да обърне внимание на стратегиите за развитие и да изготви своя собствена 
концепция за развитието на пряко управляваните организации; 

o МЗ и BUH да проучат ползата от фонда за набиране на средства на BUH и неговите 
предимства и да обмислят основанията за неговото запазване; 

o МО да обърне внимание на установения риск при предоставянето на средства на 
CMH. 

Публикуване и проследяване на действията във връзка с направените 
препоръки 

421 Докладът е бил представен на правителството на 8 април 2019 г. 

422 Публикуван е на интернет страницата на ВОИ на 3 септември 2018 г. ВОИ е 
публикувала това одитно заключение в Бюлетин № 4/2018 на ВОИ. Публикацията е 
била придружена от съобщение за пресата. 

423 Действията във връзка с направените препоръки все още не са проследени. 

Очаквано въздействие 

424 Очакват се промени в процедурите на университетските болници, както 
и подобрения от страна на министерствата при изпълнението на тяхната роля, особено 
по отношение на приемането на правилата за бонусите, процедурите за обществени 
поръчки и мониторинга на икономически ефективната практическа и икономическа 
дейност на университетските болници. 
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Списък на одитите, извършени от 
2014 г. насам в областта на 
общественото здравеопазване от 
участващите ВОИ на ЕС 
425 Този списък представя преглед на одитната дейност на ВОИ на ЕС, която — 
изцяло или частично — се отнася до общественото здравеопазване. За по-подробна 
информация относно тези одити, моля да се обърнете към съответните ВОИ. 

Австрия 

o Qualitätssicherung für niedergelassene Arztinnen und Ärzte [Осигуряване на 
качеството по отношение на лекарите] – Bund 2018/37] (2018 г.) 

Белгия 

o Vlaams preventief gezondheidsbeleid – Evaluatie van het uitvoeringslandschap 
[Фламандската превантивна здравна политика — оценка на резултатите 
от политиката] 

България 

o Ефективност на системата на психиатричното обслужване (одитът да бъде 
завършен и публикуван през 2020 г.) 

o Електронно здравеопазване (2017 г.) 

o Дейност на Центъра за асистирана репродукция (2017 г.) 

o Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по 
лекарствата за периода (2016 г.) 

o Одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на 
здравеопазването (2016 г.) 
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o Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и диспансеризация 
на задължително здравноосигурените лица в РБ на възраст до 18 (2016 г.);  

o Дейност по оказване на спешна медицинска помощ (2015 г.) 

o Механизъм за договаряне на изпълнението на болнична помощ (2014 г.) 

o Одит на изпълнението на проекти, реализирани от Министерството на 
здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
(2014 г.) 

Германия 

o Prüfung der Krankenhausabrechnungen durch die Krankenkassen der gesetzlichen 
Krankenversicherung – Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (6. Mai 
2019) [Одит на фактурирането за болнично лечение от 
здравноосигурителните каси за задължително осигуряване — Доклад до 
одитния комитет на бюджетната комисия на Бундестага на Федерална 
република Германия съгласно член 88, параграф 2 от Кодекса за федералния 
бюджет на Германия (6 май, 2019 г.) 

o Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur – 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(18. Januar 2019) [Въвеждане на електронна здравна карта и на телематична 
инфраструктура — Доклад до бюджетната комисия на Бундестага на 
Федерална република Германия съгласно член 88, параграф 2 от Кодекса за 
федералния бюджет на Германия (18 януари 2019 г.)] 
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o Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten – 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(20. August 2018) [Финансиране с цел осигуряване на превозни 
и въздухоплавателни средства за оказване на спешна помощ — Доклад до 
бюджетната комисия на Бундестага на Федерална република Германия 
съгласно член 88, параграф 2 от Кодекса за федералния бюджет на Германия 
(20 август 2018 г.)] 

o Krankenkassen und Krankenhäuser vereinbaren unzulässige pauschale 
Rechnungskürzungen in Millionenhöhe und umgehen Abrechnungsprüfungen – 
Bemerkungen 2018 [Договаряне на милиони евро от здравноосигурителни 
дружества и болници чрез незаконни единни ставки за намаление на 
фактирурани суми и избягване на одити на издадените 
фактури — Констатации, 2018 г.] 

o Steuervorteile für Tabakindustrie abschaffen – Bemerkungen 2017 [Премахване на 
данъчните предимства за тютюневата промишленост — Констатации, 
2017 г.] 

o Nutzen kieferorthopädischer Behandlung muss endlich erforscht werden – 
Bemerkungen 2017 [Предимствата на ортодонтското лечение трябва най-
накрая да бъдат проучени — Констатации, 2017 г.] 

o Haftpflichtversicherung für kassenärztliche Behandlungsfehler gesetzlich 
sicherstellen – Bemerkungen 2017 [Въвеждане на правно изискване за сключване 
на застраховка срещу вреди от професионална небрежност на лекари, 
включени в държавни схеми за задължително осигуряване — Констатации, 
2017 г.] 

o Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkassen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung – Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (20. Juni 2016) [Осигуряване на медицинска 
помощ от здравноосигурителните каси за задължително 
осигуряване — Доклад до бюджетната комисия на Бундестага на Федерална 
република Германия съгласно член 88, параграф 2 от Кодекса за федералния 
бюджет на Германия (20 юни 2016 г.)] 
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o Erstattung von Reiseschutzimpfungen: Rechtsgrundlage noch zeitgemäß? – 
Bemerkungen 2015 [Възстановяване на разходи за ваксинации, свързани 
с пътуване: необходимо ли е актуализиране на правната рамка? 
— Констатации, 2015 г.] 

Гърция 

o Οριζόντιος θεματικός έλεγχος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους και 
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έξι νοσοκομείων, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και μίας περιφερειακής διοίκησης υγείας (1η 
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής). [Хоризонтален тематичен одит на 
просрочените задължения на държавата към болници, Националната 
организация за предоставяне на здравни услуги (EOPYY) и една регионална 
здравна дирекция] (2018 г.) 

Дания 

o Beretning om lægemiddelanbefalinger (2019) [Доклад относно препоръките за 
лекарствено лечение, публикуван през 2019 г.] 

o Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene (2019) [Доклад 
относно разликите в качеството на грижите в датските болници, 
публикуван през 2019 г.] 

o Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter (2018) [Доклад 
относно достъпа на раково болни пациенти до услугите, свързани с лечение 
на рака, публикуван през 2018 г.] 

o Beretning om forløbet for flygtninge med traumer (2018) [Доклад относно 
лечебните пътеки за бежанците с травми, публикуван през 2018 г.] 

o Beretning om udredningsretten (2018) [Доклад относно правото на пациентите 
на бързо разследване, публикуван през 2018 г.] 

o Beretning om Sundhedsplatformen (2018) [Доклад относно здравните 
платформи, публикуван през 2018 г.] 
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o Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion(2018) [Доклад 
относно продажбата на ваксини на Държавния серумен институт, 
публикуван през 2018 г.] 

o Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner (2017) [Доклад относно 
предотвратяването на инфекции, свързани с медицинско обслужване, 
публикуван през 2017 г.] 

o Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata 
(2017) [Доклад относно защитата на ИТ системите и здравните данни в три 
региона на Дания, публикуван през 2017 г.] 

o Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (2017) [Доклад относно 
горещата линия за медицинска помощ 1813, въведена от столичния регион на 
Дания, публикуван през 2017 г.] 

o Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb (2017) [Доклад 
относно данните за програмите, свързани с отпускане на средства, на 
Министерство на заетостта, публикуван през 2017 г.] 

o Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade (2016) [Доклад 
относно действията, насочени към пациенти с придобити мозъчни 
увреждания, публикуван през 2016 г.] 

o Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse (2016) [Доклад относно двойната 
практика на болничните лекари, публикуван през 2016 г.] 

o Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med 
psykiske lidelser (2016) [Доклад относно управлението на датските региони на 
амбулаторното лечение на възрастни пациенти с психични заболявания, 
публикуван през 2016 г.] 

o Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser (2015) [Доклад 
относно работата на омбудсмана във връзка с инциденти, свързани 
с безопасността на пациентите, публикуван през 2015 г.] 
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o Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA (2015) [Доклад 
относно усилията, положени от Министерство на храните за борба с LA-
MRSA, публикуван през 2015 г.] 

o Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser (2015) [Доклад относно 
използването на човешките ресурси в датските болници, публикуван през 
2015 г.] 

o Beretning om forskningsmidler på hospitalerne (2015) [Доклад относно 
средствата за външни научноизследователски дейности в датски болници, 
публикуван през 2015 г.] 

o Beretning om second opinion-ordningen (2014) [Доклад относно програмата, 
свързана с второто мнение, публикуван през 2014 г.] 

o Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 
(2014) [Доклад относно проблемите, свързани с развитието и изпълнението 
на цифрово достъпното споделено медицинско досие, публикуван през 2014 г.] 

o Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde (2014) [Доклад 
относно действията за подпомагане на лицата в отпуск по болест да се 
завърнат на работа, публикуван през 2014 г.] 

o Beretning om kvindekrisecentre (2014) [Доклад относно приютите за жени, 
публикуван през 2014 г.] 

o Beretning om regionernes præhospitale indsats (2014) [Доклад относно 
предболничното лечение, осигурявано от регионите, публикуван през 2014 г.] 

Естония 

o E-tervise ülevaade (2019) [Преглед на електронното здравеопазване, 
публикуван през 2019 г.] 

o Erakorraline meditsiin (2018) [Спешна медицина, публикация от 2018 г.] 

o Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel (2016) [Държавни действия 
в областта на детското здраве и медицинско лечение, публикация от 2016 г.] 
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o Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel (lõppes 
märgukirjaga) (2015) [Държавни действия за организация на наблюдението на 
здравето и оценката на качеството (приключени с официално уведомително 
писмо), публикация от 2015 г.] 

o Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel (2015) [Държавни действия за 
организирането на независими сестрински грижи, публикация от 2015 г.] 

o Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014) [Държавни действия, свързани 
с внедряването на електронно здравеопазване, публикация от 2014 г.] 

Ирландия 

o Managing elective day surgery (2014) [Управление на плановите амбулаторни 
хирургически операции] 

Испания 

o 1231.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a 
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015 
(28/09/2017) [Одит на управлението и контрола на фармацевтичните 
премии от страна на Генералното испанско дружество за взаимно 
застраховане на държавните служители (MUFACE), фискална 2015 година, 
публикуван през 2017 г.] 

o 1213.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico 
“Esperanza del Mar”, ejercicio 2015 (29/03/2017) [Одит на управлението на 
плавателния съд за медицинска и логистична помощ „Esperanza del Mar“, 
фискална година 2015, публикуван през 2017 г.] 

o 1205.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a 
cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015 (23/02/2017) [Одит 
на управлението и контрола на фармацевтичните доставки от Социалния 
осигурителен институт на въоръжените сили, фискална година 2015, 
публикуван през 2017 г.] 

o 1200.- Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014 (26/01/2017) [Одит на Националния 
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център за сърдечно-съдови изследвания „Фондация Карлос III“, фискална 
година 2014, публикуван през 2017 г.] 

o 1199.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico “Juan de 
la Cosa”, ejercicio 2015 (26/01/2017) [Одит на управлението на плавателния 
съд за медицинска и логистична помощ „Juan de la Cosa“, фискална 
година 2015, публикуван през 2017 г.] 

o 1185.- Fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 
2014 y 2015 (19/12/2016) [Одит на икономическата дейност на 
Министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството по 
отношение на лекарствата, фискални години 2014 и 2015, публикуван през 
2016 г.] 

o 1167.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a 
cargo de la Mutualidad General Judicial (22/07/2016) [Одит на управлението 
и контрола на фармацевтичните доставки от Общата 
взаимозастрахователна схема за съдебната власт, публикуван през 2016 г.] 

o 1119.- Fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos (26/11/2015) [Одит 
на дейностите по управление и контрол на взаимозастрахователните 
дружества в националната осигурителна система за трудови злополуки 
и професионални заболявания по отношение на медицинската помощ, 
предоставена с външни средства, публикуван през 2015 г.] 

Италия 

o L’attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico [Изпълнение на 
извънредната програма за саниране на сградите и технологична 
модернизация на недвижимите имоти на институциите в областта на 
общественото здравеопазване] (2018 г.) 
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Латвия 

o Cilvēkresursi veselības aprūpē (2019) [„Човешките ресурси в здравното 
обслужване“, публикация от 2019 г.] 

o Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? (2019) 
[„Пълноценна част от здравните услуги ли е рехабилитацията?“, публикация 
от 2019 г.] 

o Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama? (2017) [„Може ли 
да бъде подобрена системата за амбулаторни здравни грижи в Латвия“, 
публикация от 2017 г.] 

o Vai ievēroti rezidentūras finansēšanas noteikumi? (2016) [„Спазват ли се 
правилата за финансиране на болничния престой?“ публикация от 2016 г.] 

o Vai projekts “E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā? (2015) [„Стъпка 
в правилната посока ли е проектът „Електронно здравеопазване 
в Латвия“?“, публикация от 2015 г.] 

Литва 

o Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra (2014) [Здравните грижи 
в областта на онкологията, публикация от 2014 г.]  

o Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse (2015) [Организация 
на укрепването на общественото здравеопазване в общините, публикация 
от 2015 г.] 

o Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas (2016) 
[Осигуряване на наличието на компенсаторни генерични лекарствени 
продукти, публикация от 2016 г.]  

o Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas (2017) 
[Управление на притежаването на суверенна собственост, прехвърлена на 
обществени здравни заведения, публикация от 2017]  
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o Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017) [Развитие на електронна система 
за здравеопазване, публикация от 2017 г.] 

o Savižudybių prevencija ir postvencija (2017) [Превенция на самоубийствата 
и подкрепа за близките на жертвите, публикация от 2017 г.] 

o Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas (2018) 
[Качество на личните здравни услуги: безопасност и ефикасност, публикация 
от 2018 г.] 

o Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą (2018) 
[Достъпност на здравните услуги и ориентираност към пациентите, 
публикация от 2018 г.]  

o Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas (2019) [Оценка на системата за 
здравеопазване (обзорен доклад), публикация от 2019 г.] 

Люксембург 

o Rapport spécial sur le financement public des investissements hospitaliers [Публично 
финансиране на инвестициите на болниците] (2019 г.) 

Малта 

o Последващ одит: Доклади за последващи одити на Националната одитна 
служба, 2018 г. — октомври 2018 г. 

 Функцията на общопрактикуващите лекари — основата на първичните 
здравни грижи (стр. 46—52 от доклада) 

 Анализ на лекарствените продукти в избраната от Вас аптека (стр. 71—81 от 
Доклада) 

o Одит на изпълнението: Стратегически преглед на болница „Mount 
Carmel“ — юли 2018 г. 

o Разследване на проекта за болница „Mater Dei“ — май 2018 г. 
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o Одит на изпълнението: Време за чакане при амбулаторни грижи в болница 
„Mater Dei“ — ноември 2017 г. 

o Последващ одит: Доклади за последващи одити на Националната одитна 
служба, 2017 г. — ноември 2017 г. 

 Управление на списъците на чакащи за планови хирургически операции 
(стр. 69—77 от Доклада) 

 Осигуряване на дългосрочни грижи с настаняване за възрастните хора чрез 
договорни споразумения с частния сектор (стр. 78—87 от Доклада) 

o Одит на изпълнението: Споразумения за предоставяне на услуги между 
правителството и малтийската фондация „Richmond“ — септември 2016 г. 

o Одит на изпълнението: Функцията на общопрактикуващите лекари — основата 
на първичните здравни грижи — юни 2016 г. 

o Одит на информационните технологии: Болница „Mater Dei“ — май 2016 г. 

o Одит на изпълнението: Споразумения за предоставяне на услуги между 
правителството и Фондация INSPIRE — февруари 2016 г. 

o Одит на изпълнението: Осигуряване на дългосрочни грижи с настаняване за 
възрастните хора чрез договорни споразумения с частния сектор — април 
2015 г. 

Полша 

o System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian 
(megainformacja) [Системата за здравеопазване на Полша —състояние към 
момента и какво следва да бъде променено (обобщаващ доклад)] (2019 г.) 

o Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i 
bezpieczeństwo ich stosowania [Достъпност и безопасност на медицински 
изделия под наем с разходи, подлежащи на възстановяване] (2019 г.) 



Списък на одитите, извършени от 2014 г. насам 
в областта на общественото здравеопазване от 
участващите ВОИ на ЕС 

 175 
 

 

o Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej [Функциониране на първичните болнични грижи] (2019 г.) 

o Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach 
[Гарантиране на безопасността на пациентите по време на лечение 
с антибиотици в болниците] (2019 г.) 

o Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do 
samodzielnego funkcjonowania [Подкрепа за хората, страдащи от аутизъм 
и от синдрома на Аспергер, при подготовката за независим живот] (2019 г.) 

o Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej [Осигуряване на палиативни грижи 
и на грижи в хосписи] (2019 г.) 

o Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy 
udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi [Обществени центрове за 
самопомощ, финансирани от държавата, за лица с психични разстройства] 
(2019 г.) 

o Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych 
osobowych [Прилагане на разпоредбите за защита на данните от страна на 
лечебните заведения] (2019 г.) 

o Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków [Превенция на алкохолната 
и наркотичната зависимост] (2019) 

o Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży [Достъпност на 
психиатричното лечение за децата и младите хора] (2019 г.) 

o Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej 
opieki bez wymaganego zezwolenia [Действия на губернатора на провинцията 
спрямо заведения, осигуряващи денонощни грижи, без необходимото 
разрешение] (2019 г.) 

o Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie [Информационната система за 
електронно здравеопазване на провинция Podlaskie] (2018 г.) 
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o Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 [Превенция и лечение на диабет от тип 2] 
(2018 г.) 

o Tworzenie map potrzeb zdrowotnych [Установяване на здравните нужди] 
(2018 г.) 

o Żywienie pacjentów w szpitalach [Хранене на пациентите в болниците] (2018 г.) 

o Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej [Функциониране на 
болничните аптеки и на болничните аптечни звена] (2018 г.) 

o Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków 
publicznych na terenach wiejskich [Достъпност на гинекологичните 
и родилните грижи, финансирани с публични средства, в селските райони] 
(2018 г.) 

o Zapobieganie i leczenie depresji [Превенция и лечение на депресия] (2018 г.) 

o Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym [Здравни услуги за 
учениците и подрастващите] (2018 г.) 

o Zakażenia w podmiotach leczniczych [Инфекции в лечебните заведения] (2018 г.) 

o Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach [Защита на 
неприкосновеността на личния живот на пациентите и на достойнството 
в болниците] (2018 г.) 

o Bezpieczeństwo badań genetycznych [Безопасност на генетичните тестове] 
(2018 г.) 

o Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów 
leczniczych [Действия на националните органи за гарантиране на наличието 
на лекарства] (2018 г.) 

o Realizacja strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych” – STRATEGMED [Изпълнение на стратегическата 
научноизследователска програма „Превенция и лечение на „болести на 
цивилизацията“ — STRATEGMED] (2018 г.) 
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o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku [Дейността на 
Националния здравен фонд през 2017 г.] (2018 г.) 

o Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów [Извънсъдебно разрешаване 
на спорове, свързани с пациенти] (2018 г.) 

o Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w 
szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016” w województwie kujawsko-pomorskim 
[Финансиране и изпълнение на програмата за инвестиции в развитието 
и модернизирането на болници за периода 2009—2016 г. в провинция 
Kujawsko-Pomorskie] (2018 г.) 

o Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym 
towarzyszących [Мониторинг на предлагането на пазара и на употребата на 
продукти, съдържащи анаболни, хормонални, наркотични и психотропни 
вещества, както и на свързани с тях продукти, при лечението на животни] 
(2018 г.) 

o Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym 
[Употреба на естествени фармацевтични суровини в балнеолечението] 
(2018 г.) 

o Dostępność i efekty leczenia nowotworów [Достъп до и резултати от 
лечението на рака] (2017 г.) 

o Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy [Действия за борба с продажбата на 
„законни стимуланти“] (2017 г.) 

o Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy w 
województwie lubelskim [Изпълнение на програми за ранно откриване на рак на 
гърдата и на рак на шийката на матката в провинция Люблин] (2017 г.) 

o Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia [Превантивното лечение 
в системата за здравеопазване] (2017 г.) 



Списък на одитите, извършени от 2014 г. насам 
в областта на общественото здравеопазване от 
участващите ВОИ на ЕС 

 178 
 

 

o Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
[Изпълнение на националната програма за защита на психичното здраве] 
(2017 г.) 

o Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej [Наличие и финансиране на 
лабораторна диагностика] (2017 г.) 

o Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego [Изготвяне и изпълнение на 
пакета от онкологични мерки] (2017 г.) 

o Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin 
[Грижи за пациентите, болни от болестта на Алцхаймер, и подкрепа за 
техните семейства] (2017 г.) 

o Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim 
[Профилактично стоматологично лечение за децата и младите хора 
в провинция Люблин] (2017 г.) 

o Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej [Зачитане на 
правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване] (2017 г.) 

o Dostępność terapii przeciwbólowej [Достъпност на лечението за облекчаване на 
болката] (2017 г.) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku [Резултати от 
дейността на Националния здравен фонд през 2016 г.] (2017 г.) 

o Realizacja zadań związanych z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych 
[Изпълнение на задачи, свързани с осигуряването на профилактични 
медицински прегледи на служителите] (2017 г.) 

o Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne 
podmioty lecznicze [Осигуряване на кардиологично обслужване от страна на 
обществените и частните лечебни заведения] (2016 г.) 

o Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych [Обучение 
и професионално развитие на медицинския персонал] (2016 г.) 
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o Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej [Създаване и споделено 
използване на здравни досиета] (2016 г.) 

o Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego [Достъп до 
профилактика и лечение на респираторни заболявания] (2016 г.) 

o Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego 
[Изпълнение на програми в областта на здравната политика от местните 
органи на управление] (2016 г.) 

o Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych [Неонаталните грижи 
в родилните отделения] (2016 г.) 

o Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne [Използване на външни 
услуги от страна на държавните болници] (2016 г.) 

o Przygotowanie szpitali do leczenia pacjentów z udarem mózgu [Подготвеност на 
болниците за лечение на пациенти, претърпели инсулт] (2016 г.) 

o Badania prenatalne w Polsce [Предродилните прегледи в Полша] (2016 г.) 

o System szczepień ochronnych dzieci [Системата на ваксинациите в детска 
възраст] (2016 г.) 

o Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
korzystających z pomocy ze środków publicznych [Преструктуриране на избрани 
независими здравни заведения, финансирани с публични средства] (2016 г.) 

o Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w 
ustawie Prawo farmaceutyczne [Изпълнение на законово определената роля на 
Националния фармацевтичен инспекторат съгласно Закона за 
фармацевтичните продукти] (2016 г.) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r [Резултати от 
дейността на Националния здравен фонд през 2015 г.] (2016 г.) 
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Португалия 

o Auditoria orientada às dívidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, 
I.P. [Одит на средствата, дължими на Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação] (2018 г.) 

o Auditoria às práticas de gestão no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e no Centro 
Hospitalar de São João, EPE [Одит на практиките за управление в Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, и Centro Hospitalar de São João, EPE] (2018 г.) 

o Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde – Exercícios de 2015 e 2016 
[Одит на консолидираните отчети на Министерство на 
здравеопазването — финансови години 2015 и 2016] (2017 г.) 

o Auditoria orientada à situação financeira da SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE [Одит на финансовото състояние на Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), EPE] (2017 г.) 

o Auditoria ao Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde [Одит на 
достъпа до здравно обслужване в Националната здравна служба] (2017 г.) 

o Auditoria aos acordos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Norte, 
IP, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto [Одит на споразуменията, сключени 
между Регионалната здравна администрация на Севера, I.P. и Santa Casa da 
Misericórdia do Porto] (2017 г.) 

o Auditoria à prestação de contas por entidades do Ministério da Saúde [Одит на 
отчетността на ведомствата към Министерство на здравеопазването] 
(2017 г.) 

o Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Exercício de 2014 
[Финансов одит на Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, процедура за 2014 г.] 
(2017 г.) 

o Auditoria à execução do Contrato de Gestão do Hospital de Braga em Parceria 
Público-Privada (PPP). [Одит на изпълнението на договора за управление на 
болницата в Брага под формата на публично-частно партньорство] (2016 г.) 
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o Auditoria orientada a procedimentos de contratação pública das unidades de saúde 
do setor empresarial do Estado. [Одит на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки на здравните звена в сектора на държавните 
предприятия] (2016 г.) 

o Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria 
ao Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários [Одит за 
проследяване на изпълнението на препоръките, отправени в одитния доклад 
относно резултатите от дейността на заведенията за първични здравни 
грижи] (2016 г.) 

o Auditoria de resultados ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Algarve, EPE 
[Одит на изпълнението на спешната служба на болничния център в Алгарве, 
EPE] (2016 г.) 

o Auditoria de Seguimento das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria 
ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (Relatório 
n.º 12/2015 – 2ª Secção) [Одит за проследяване на изпълнението на 
препоръките, отправени в одитния доклад относно системата за социална 
закрила на служителите, изпълняващи публични функции (Доклад 
№ 12/2015 — раздел 2)] (2016 г.) 

Румъния 

o Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea 
creşterii accesibilităţii la serviciile de sănătate [Развитие на здравната 
инфраструктура на национално, регионално и местно равнище с цел 
увеличаване на достъпа до здравни услуги] (2017 г.) 

Словакия 

o Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Публични финанси 
и имущество на здравните заведения] (2017 г.) 

Словения 

o Obvladovanje debelosti otrok [Борба със затлъстяването сред децата] (2018 г.) 
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Унгария 

o A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés (2019) [Обобщен анализ на 
натрупания опит от одитите на болници, публикуван през 2019 г.] 

Финландия 

o Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen [Въздействие на 
ръководството върху функционирането на спешната медицинска помощ], 
одит на изпълнението, 2019 г. 

o Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa [Обръщане на 
внимание на децата на клиенти, ползващи услуги за психично здраве за 
възрастни], одит на изпълнението, 2018 г. 

o Sosiaalimenojen kehitysarviot [Прогнози за тенденциите в областта на 
разходите за социално осигуряване], преглед, 2017 г. 

o Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen 
kouluterveydenhuollossa [Предотвратяване на проблеми, свързани 
с психичното здраве, сред децата и подкрепа на тяхното благосъстояние 
чрез здравни грижи в училищата], преглед 2017 г. 

o Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa [Редовни 
ползватели на основни здравни услуги], одит на изпълнението, 2017 г. 

o Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa [Развитие на разделение на 
труда в сферата на социалното подпомагане и здравното обслужване], одит 
на изпълнението, 2016 г. 

o Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa 
[Използване на устройства за техническо подпомагане в надомните услуги за 
възрастни лица], одит на изпълнението, 2015 г. 

o Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden 
valmistelussa [Разглеждане на въздействието на фините частици върху 
здравето и разходите при изготвянето на стратегии], одит на изпълнението, 
2015 г. 
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Франция 

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (2019)
[Доклад относно изпълнението на законодателството в областта на 
финансирането на социалната сигурност, публикуван през 2019 г.]

o La politique de prévention des infections associées aux soins: une nouvelle étape à 
franchir (2019) [Политика за предотвратяване на инфекции, свързани със 
здравни грижи: нова стъпка напред, публикация от 2019 г.]

o La politique de prévention et de prise en charge du VIH en France depuis 2010 
(2019) [Политика за превенция и лечение на ХИВ във Франция от 2010 г. насам, 
публикация от 2019 г.]

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 
2018, chapitre VI La lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires: une priorité à 
donner à la prévention et à la qualité des soins (2018) [Доклад относно 
прилагането на законодателството в областта на финансирането на 
социалната сигурност, октомври, 2018 г., глава VI Борба със сърдечните 
заболявания и съдовите заболявания на нервната система: предимство на 
превенцията и качеството на грижите, публикуван през 2018 г.]

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 
2018, chapitre VII Les soins visuels: une prise en charge à réorganiser (2018) [Доклад 
относно прилагането на законодателството в областта на финансирането 
на социалната сигурност, октомври, 2018 г., глава VII, Офталмологични 
грижи: необходимо е преструктуриране, публикуван през 2018 г.]

o Le rôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) dans le système de santé (2018)
[Ролята на университетските болници (УБ) в здравните услуги на Франция, 
публикация от 2018 г.]

o L’avenir de l’assurance maladie (2017) [Бъдещето на здравното осигуряване, 
публикация от 2017 г.]

o Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool (2016) [Политики 
за борба с вредната употреба на алкохол, публикация от 2018 г.] 
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Чешка република 

o No 18/14 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní
pojišťovny České republiky [Средства, събрани съгласно закона в полза на
военното здравноосигурително дружество на Чешката република]

o No 18/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za
rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
[Закриване на сметките по главите от държавния бюджет по отношение на
Министерство на здравеопазването за 2017 г., финансови отчети на
Министерство на здравеопазването за 2017 г. и данни, подадени от
Министерство на здравеопазването за целите на оценката на
изпълнението на държавния бюджет за 2017 г.]

o No 18/11 – Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního zdravotnictví [Държавни средства,
предназначени за подкрепа на развитието и обновяването на материално-
техническата база на регионалното здравеопазване]

o No 17/19 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na
úhradu nákladů z činnosti [Средства, изразходвани от избрани болници за
възстановяване на разходи]

o No 17/14 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví [Държавно имущество
и средства, управлявани от Националния здравноосигурителен институт за
психичното здраве]

o No 17/13 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav [Държавно имущество и средства,
управлявани от Националния здравноосигурителен институт]

o No 17/03 – Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu
zdravotnictví [Информационни системи в областта на здравеопазването
в администрацията на организационните единици на Министерство на
здравеопазването]
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o No 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu 
nákladů z činnosti [Средства, изразходвани от избрани болници за покриване на 
разходите за тяхната дейност] 

o No 16/18 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit 
Státní ústav pro kontrolu léčiv [Държавно имущество и средства, управлявани 
от Държавния институт по контрол на лекарствата] 

Европейска сметна палата 

o Специален доклад № 07/2019: Действия на ЕС за трансгранично здравно 
обслужване — въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро 
управление (2019 г.) 

o Специален доклад № 28/2016: Справяне със сериозни трансгранични заплахи за 
здравето в ЕС — предприети са важни стъпки, но са необходими още действия 
(2016 г.) 
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Акроними и съкращения 
 

АТС: Анатомо-терапевтична-химична система за класификация на лекарствата 

БВП: Брутен вътрешен продукт  

ВОИ: Върховна одитна институция 

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (SANTE): Генерална дирекция 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ 

ДДС: Данък върху добавената стойност 

ДСГ: Диагностично свързани групи 

ДФЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз 

ЕК: Европейска комисия 

ЕОЗП: Европейски основни здравни показатели 

ЕРМ: Европейска референтна мрежа 

ЕСФ+: Европейски социален фонд плюс 

ЕФСИ: Европейски фонд за стратегически инвестиции 

ИКТ: Информационни и комуникационни технологии 

КПИ: Ключов показател за изпълнение 

КТ: Компютъризирана томография 

МЗ: Министерство на здравеопазването 

МО: Министерство на отбраната 

Модел SOME: Модел за анализ на разходите за социално осигуряване 

МСВОИ: Международни одитни стандарти 

НЗОК: Национална здравноосигурителна каса (България) 
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НОИ: Национална одитна институция 

НОИФ: Национална одитна институция на Финландия 

НЦОЗА: Национален център по обществено здраве и анализи (България) 

ОЗТ: Оценка на здравните технологии 

ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ОЛ: Общопрактикуващ лекар 

ООН: Организация на обединените нации 

ПЧП: Публично-частно партньорство 

Реформа SOTE: Реформи в социалната сфера и здравното обслужване 

СЗО: Световна здравна организация 

СПА: Сметна палата на Австрия 

СПРБ: Сметна палата на Република България 

ФГЕС: Фармацевтична група на Европейския съюз (ФСЕС) 

ХОББ: Хронична обструктивна белодробна болест 

ЯМР: Ядрено-магнитен резонанс 

ANSM: Национална агенция по безопасност на лекарствата и медицинските изделия на 
Франция (Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé) 

ARS: Регионални здравни агенции (agences régionales de santé) 

BUH: Университетска болница на Бърно 

CMH: Централна военна болница 

CNAM: Национална здравноосигурителна каса (Caisse nationale d’assurance maladie) 

CPIAS: Центрове за контрол на инфекциите, свързани със здравни грижи 

EHF: Естонска фондация за електронно здравеопазване 
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EOPYY: Национална организация за предоставяне на здравни услуги на Гърция 

ETK: Пенсионен център на Финландия 

HAS: Национален орган по здравеопазване (Haute Autorité de santé) 

HSE: Изпълнителна служба по здравеопазването (Ирландия) 

ISA: Национален орган за информационните системи (Естония) 

MUFACE: Генерално испанско дружество за взаимно застраховане на държавните 
служители (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado General) 

MUH: Университетска болница на Мотол 

NFZ: Национален здравен фонд (Полша) 

NIK: Върховна одитна институция на Полша (Najwyższa Izba Kontroli w Polsce) 

ÖQMed: Австрийско дружество за осигуряване и управление на качеството 
в медицината (Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement in der Medizin) 

PHCD: Служба за първично здравно обслужване (Малта) 

PTD: Полска диабетна асоциация 

RKKP: Клинични регистри на Дания 

ROsP: Възнаграждение във връзка с цели в областта на общественото здравеопазване 
(Rémunération sur Objectifs de Santé Publique) 

VRIND: Фламандски регионални показатели 
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Речник на термините 
 

Всеобщ достъп до здравно обслужване: Наличието на здравни услуги в подходящия 
момент, място и цена. 

Директива за трансграничното здравно обслужване в ЕС: Директива, която цели да 
гарантира безопасните и висококачествени медицински грижи в целия ЕС и да даде 
възможност за възстановяване на разходи в чужбина при същите условия като у дома. 

Европейски основни здравни показатели (ЕОЗП): Набор от показатели за наблюдение 
на здравния статус на гражданите на ЕС и на ефективността на системите за 
здравеопазване на ЕС. 

Европейски референтни мрежи (ЕРМ): Виртуални мрежи, които включват доставчици 
на здравно обслужване от цяла Европа. Те имат за цел да улеснят дискусиите относно 
сложни или редки заболявания и състояния, които изискват високоспециализирано 
лечение и концентрация на знания и ресурси. 

Европейски семестър: Рамка за координиране на икономическите политики в целия 
Европейски съюз. Тя дава възможност на държавите в ЕС да обсъдят своите 
икономически и бюджетни планове и да проследят напредъка в определени моменти 
през цялата година.  

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ +) / структурни фондове: Фондове на ЕС, 
състоящи се от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския 
социален фонд (ЕСФ). Дейностите по тези фондове, заедно с Кохезионния фонд, са на 
стойност от 308 млрд. евро (по цени от 2004 г.) за програмния период 2007—2013 г., 
като средствата са предназначени за подпомагане на регионалния растеж 
и стимулиране на създаването на работни места. 

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ): ЕФСИ е инициатива, 
стартирана съвместно от Групата на ЕИБ — Европейската инвестиционна банка 
и Европейския инвестиционен фонд, и Европейската комисия, за да се помогне за 
преодоляването на сегашния недостиг на инвестиции в ЕС. ЕФСИ е един от трите стълба 
на Плана за инвестиции за Европа, който цели да съживи инвестициите в стратегически 
проекти в целия континент, за да се гарантира, че паричните средства стигат до 
реалната икономика. 
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Електронно здравеопазване: Всички инструменти и услуги, които използват 
информационни и комуникационни технологии за подобряване на профилактиката, 
диагностиката, лечението, наблюдението или управлението на здравето. 

Електронно издаване на рецепти: Компютъризирано генериране, предаване 
и попълване на медицински рецепти. 

Инфекции, свързани със здравни грижи: Инфекция, която възниква по време на 
лечение на пациента от медицински специалист при амбулаторни грижи в заведение 
за социално здравно обслужване или в здравна институция. 

Модел Бевъридж: Обществена здравноосигурителна система, финансирана от данъци, 
която обикновено предоставя всеобщо покритие и зависи от пребиваването в дадена 
държава или от гражданството. 

Обществено здравеопазване: Науката за предотвратяване на болестите, удължаване 
на продължителността на живота и насърчаване на опазването на здравето чрез 
организирани усилия на обществото. 

Оценка на здравните технологии (ОЗТ): Научен подход за оценка на ефективността на 
здравните технологии. 

Политика на сближаване на ЕС: Политиката на сближаване има за цел да засили 
икономическото и социалното сближаване в рамките на Европейския съюз чрез 
намаляване на разликите в нивото на развитие между отделните региони на ЕС. 

Предотвратима смъртност: Смъртност, която може да бъде избегната чрез обществено 
здравеопазване и профилактика. 

Смесен здравноосигурителен модел: Здравноосигурителна система, основана на 
частно финансиране от доброволни осигурителни схеми или преки плащания от страна 
на пациентите. 

Смъртност, предотвратима чрез добро здравеопазване: Смъртност, която може да 
бъде избегната чрез ефективни и навременни здравни грижи. 

Социална здравноосигурителна система (или моделът „Бисмарк“): 
Здравноосигурителна система, в която здравното обслужване се финансира чрез 
задължителни социалноосигурителни вноски. 

Устойчиво развитие: Съгласно „Доклада Брундланд“ от 1987 г. за Общото събрание на 
ООН устойчивото развитие е развитие, което задоволява днешните нужди, без да се 
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излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си 
нужди. 

„Хоризонт 2020“: Финансовият инструмент за прилагане на „Съюз за 
иновации“ — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, насочена към 
гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен план. 

Цифров единен пазар: Пазар, в който свободното движение на хора, услуги и капитал 
е гарантирано и хората и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн 
дейности и ги извършват в условията на лоялна конкуренция и високо равнище на 
защита на данните на потребителите и на личните данни, независимо от тяхната 
националност или място на пребиваване. 

Logos: Местни здравни мрежи (Белгия). 

VRIND (Фламандски регионални показатели): Инструмент за мониторинг на 
правителството на фламандската общност. 



За контакт с представители на ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия 
до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:
– чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането), 
– или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
– по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

За да намерите информация за ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на 
адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.europa.eu/bg/
publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен 
информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички официални 
езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от 
данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за 
нетърговски цели.
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