
Проект  

 

 

Наредба 

 

за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на                     

медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на 

лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 24 от 2013 г.) 

 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите „чрез договор с“ се заменят с „от бюджета на“, а думата 

„републиканския“ се заменя с “държавния“. 

2. Създава се нова ал. 4: 

„(4) Лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични 

центрове, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

и/или от държавния бюджет, предоставят и информация за медико-статистическите и 

финансови показатели съгласно приложение № 1, които Министерството на 

здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.“ 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея числото „3“ се заменя с „4“. 

§ 2. В чл. 2 думите „ал. 1 и 2“ се заличават. 

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.  

2. В ал. 4 след думата „периодичността“ се добавя „по ал. 1 и 2“. 

3. Създава се нова ал. 5: 

„(5) В случаите по чл. 1, ал. 4 лечебните заведения предоставят информацията на 

Министерството на здравеопазването до 25-о число на месеца, следващ съответното 

тримесечие.“ 

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея накрая се добавя „и чл. 1, ал. 4“. 

7. Създава се ал. 9: 

„(9) Лечебните заведения, които се финансират от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет съхраняват и предоставят при 



поискване или проверка първичните счетоводни и/или други документи, удостоверяващи 

информацията по чл. 1, ал. 4.“ 

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) В случаите по чл. 1, ал. 4 информацията се предоставя чрез електронна форма, 

утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването. Електронната форма се 

представя от лечебните заведения чрез уеб-базирана информационна система по начин, 

удостоверяващ надлежното й получаване на съответната дата.“   

§ 5. В чл. 17 думата „приложението“ се заменя с „приложение № 2“. 

§ 6. В § 5 от заключителните разпоредби думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 

4а“. 

§ 7. Създава се приложение № 1: 

 „Приложение № 1 

към чл. 1, ал. 4 

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

 

Брой легла към края на периода Брой изписани болни 

Средномесечен брой легла Средна продължителност на престоя в дни 

Брой проведени леглодни Използваемост на едно легло в дни 

Брой преминали болни Използваемост на едно легло в % 

Брой умрели Леталитет (%) 

Средно месечен брой болни на един лекар 
Средно месечен брой болни на един специалист 

по здравни грижи 

 

II. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Общо приходи, в т. ч. от: Общо разходи, в т.ч. за: 

РЗОК за дейности (КП/АПр/КПр) Персонал 

РЗОК за лекарствени продукти Лекарствени продукти 

РЗОК за медицински изделия Медицински изделия 

Държавен/общински бюджет Храна за болни 

Среден разход на леглоден Други разходи 

Среден разход на храноден Среден разход на лекарстводен 

 

 

 

III.   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРСОНАЛА 



Разходи за медицински персонал Средна месечна численост на персонала 

Разходи за лекари 
Средна месечна численост на медицинския 

персонал, в т. ч.: 

Разходи за специалисти по здравни грижи - брой лекари 

Разходи за друг медицински персонал - брой специалисти по здравни грижи 

Дял на разходите за персонал в приходите от 

медицински дейности (КП/АПр/КПр) в % 

Дял на разходите за медицински персонал в 

общите разходи за персонал % 

 

  

§ 8. В наименованието на приложението към чл. 17 думата „приложение“ се 

заменя с „приложение № 2“. 

 

Заключителна разпоредба  

 

§ 9. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.  

 

                                              

                                                                                

КИРИЛ АНАНИЕВ 

Министър на здравеопазването 


