
Проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
"Подобряване на съпоставимостта и наличието на данните за разходите на 
частния сектор в системата на здравните сметки”  
 

По покана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР), изпратена до Председателя на НСИ от г-н Джон Мартин, Директор, 
управление „Заетост, Труд и Социални дейности” България беше една от 6-те 
страни, определени от ОИСР да вземат участие във проект, финансиран от ЕК и 
изпълняван от ОИСР на тема "Подобряване на съпоставимостта и наличието на 
данните за разходите на частния сектор в системата на здравните сметки”  

Дейностите по проекта бяха извършени в периода януари-юли 2009 година.  
Целта на проекта е подготовката на тематично изследване (доклад) за 

източниците на данни и методите за оценка на разходите на частния 
институционален сектор в системата на здравни сметки. 

Бяха извършени следните дейности: 
1. Описание на институционалните ангажименти за финансиране на 
здравеопазването с акцент на частното финансиране 
2. Като се имат пред вид вече предоставените данни за резюмето на ОИСР 
„Източници на данни и методи на страните” се предостави по детайлна информация 
относно използваните източници на данни и методи за оценка, използвани при 
компилацията на данните за разходите на частния сектор в системата на здравни 
сметки, разработена в рамките на съвместната процедура за събиране на данни на 
Евростат, ОИСР и Световната здравна организация.  
Тази част от доклада съдържа: 
• Детайлно описание на използваните източници на данни за всеки финансиращ 
агент отнесен към институционалните единици на частния сектор по 
Международната класифицация на здравните сметки; 
• Детайли относно използваните методи за оценка; 
• Методи, използвани за съгласуване на данните за изпълнителите на здравни 
дейности и функциите с източниците на финансиране; 
• Методи, използвани за отчитане на частните здравни разходи в границите на 
Системата на здравни сметки; 
• Информация относно използването на данните от изследванията на домакинствата; 
• Детайли относно различията в данните от изследването на домакинските бюджети 
и данните за крайните потребителски разходи на домакинствата в системата на 
националните сметки; 
• Детайли относно проблематичните по отношение на данните области на 
нетърговските организации, обслужващи домакинствата и трудовата медицина. 
3. Отзиви относно предварителната версия на указанията за подобряване на 
съпоставимостта и наличността на данни за частните разходи за здравеопазване, 
предоставени от ОИСР. 

На проведеният семинар в Париж 6-те страни, които ОИСР беше поканил за 
участие в този проект, представиха презентации, основани на докладите им по 
проекта. Беше проведено обсъждане на различните методологически подходи, 
прилагани от страните при компилирането на данните за частните разходи за 
здравеопазване.  

 


