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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ДОКЛАД 

 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването 
 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Постановление № 380 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2016 г. (обн. ДВ., бр. 3 от 2016 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за допълнение на Постановление № 380 на Министерския съвет от 

2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

        С проекта се цели да се създаде възможност със средства от държавния бюджет да 

се осигуряват медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно – съдови 

заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса.  

Необходимостта от това произтича от анализите, според които в страната е налице 

устойчива тенденция на нарастване на общата смъртност от 9.1 на 1000 през 1970 г. на 

14.4 на 1000 през 2013 г.  

Причините за смърт в продължение на повече от две десетилетия запазват 

относително устойчива структура като през 2013 г. около ⅔ (65,1 %) от причините за 

смърт са болести на органите на кръвообращението.  
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Анализът на данните показва, че през последното десетилетие ежегодно в 

България от болести на органите на кръвообращението умират 70 000 – 75 000. Данните 

показват, че въпреки значителното намаление на показателя през последните години 

стандартизирания коефициент за смъртност от сърдечно-съдови заболявания е 2 пъти по-

висок от средните европейски стойности и много по-висока в сравнение с развитите 

европейски страни. Внимателният анализ на динамиката на смъртността от болести на 

кръвообръщението показва тенденции, които могат да бъдат съотнесени към определени 

здравни политики и настъпили промени в здравната система, имащи пряко отношение 

към постигнатите резултати. 

 Данните за динамиката на стандартизирания коефициент на смъртност от 

исхемична болест на сърцето показват почти двойното намаление на показателя за 10-

годишен период – от 2002 г. (когато е бил 196,7 на 100 000 души) до 105,7 на 100 000 

души през 2011 г. Този период съвпада с интензивното развитие на структури по 

инвазивна кардиология в страната и осигуряване на финансиране на дейностите и 

медицинските изделия за интервенционално лечение на сърдечните заболявания. 

 Данните ясно показват как инвестициите в ефективни високо-технологични 

дейности дават значим здравен резултат, измерим с намаление на смъртността от 

определени заболявания.  

  За същия период стандартизираният коефициент на смъртност от мозъчно-съдова 

болести (основно мозъчен инсулт) показва минимално намаление (от 182 на 100 000 

души през 2002г. на 160 на 100 000 души през 2013 г., без да се очертава тенденция на 

намаляване на разликата със средния за страните от ЕС показател, който за 2013 г. е 49,86 

на 100 000 души. Една от вероятните причини за това е липсата на конкретни политики, 

свързани с подобряване на възможностите за консервативно и интервенционално 

лечение на мозъчно-съдовите заболявания. 

 Болестите на органите на кръвообращението са най-честата причина за трайно 

намалена работоспособност на лицата над 16 години, които обхващат 36.3% от общия 

брой на случаите на новоинвалидизираните лица. Инвалидизацията в резултат на 

мозъчен инсулт има тежки социални и икономически последствия за пациентите, 

техните семейства и обществото. 

В момента консервативното лечение на мозъчен инсулт се заплаща от 

Националната здравноосигурителна каса, но тя не покрива финансирането на дейностите 

по прилагане на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчния инсулт 

и други мозъчно-съдови болести. 

 Министерство на здравеопазването отчита необходимостта от подкрепа на 

дейностите по развитие на интервенционалното лечение на мозъчно-съдовите болести 

чрез финансиране на медицинските изделия, необходими за това лечение.   
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Очакваните резултати от реализацията на тази дейност са свързани с устойчиво 

намаляване на показателите за смъртност и степен на увреждане в резултат на мозъчно-

съдови инциденти, респективно общо подобряване на показателите за здравното 

състояние на българските граждани.  

За прилагане на предложения текст не са необходими допълнителни финансови 

средства. Те са разчетени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 

г., но с оглед максимална точност при дефиниране на подлежащото на субсидиране от 

медицинска страна се налага включването на горепосочения текст в постановлението. В 

рамките на осигурените средства по бюджета на Министерство на здравеопазването ще 

бъдат субсидирани лечебни заведения, които разполагат с капацитет за изпълнение на 

тези дейности по критерии, ясно определени в методика на министъра на 

здравеопазването. 

Предложението е в съответствие с политиката на правителството за повишаване 

на ефективността на медицинското обслужване на социално значимите заболявания. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не е необходимо справка за съответствие с него. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

     С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет 

да разгледа и приеме проекта на Постановление за допълнение на Постановление № 380 

от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

 

С уважение, 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването 

 

и 

: Съгласували: 

Главен секретар: проф. д-р Пламен Кенаров 

Директор на дирекция „МД“: д-р И. Георгиева 

Директор на дирекция „НРОПЗ“: Л. Василева 

Директор на дирекция „ФСДУС“: М. Налбански 

Изготвил: Нач. отдел „НА“: Н. БранковскаБойко Пенков 

 

 


