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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 

Изх. №……………….…..…………….2016 г. 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална 

програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република 

България 2016-2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

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

неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския 

съвет за приемане на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции в Република България 2016-2020 г. 

Повече от три десетилетия светът живее с глобалното предизвикателство за 

справяне с епидемията, причинена от ХИВ. Въпреки усилията на световната 

общественост към 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ наброява 36,9 млн., а 1,2 млн. 

са починали от СПИН - свързани заболявания.  

Географското положение на България поставя страната на кръстопътя на две 

епидемии от ХИВ/СПИН с различна динамика и различни движещи сили. От една страна 

епидемията в Западна и Централна Европа (основен път на предаване е необезопасени 
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сексуални контакти между мъже) с приблизително 900 000 лица, живеещи с ХИВ и от 

друга в Източна Европа и Централна Азия с приблизително 1,4 милиона лица, живеещи с 

ХИВ и заразени по кръвен път чрез инжекционна употреба на наркотици.  

Със заповед на министъра на здравеопазването беше сформирана 

междуведомствена работна група, в която участват представители на министерства, 

включени в състава на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и 

сексуално предавани инфекции, Държавни агенции, Експертни съвети, международни и 

неправителствени организации, представители на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и 

представители на лечебни заведения. Членовете на междуведомствената група обсъдиха 

и разработиха проекта на Национална програма. 

 Проектът на Национална програма е изготвен съгласно изискванията и 

ангажиментите, поети от страната в изпълнение на международните препоръки и редица 

политически документи като: Цели за устойчиво развитие на ООН (Sustainable 

Development Goals), Декларацията за ангажираност с проблема ХИВ, План към 

Европейската стратегия за борба срещу ХИВ в Европа и съседните страни (2014-2016); 

Третата Програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020), проектите на 

Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на ХИВ 

и на сексуално-предавани инфекции (2016-2021); Дългосрочната стратегия за надзор в 

Европейския съюз (2014-2020) на Европейския център за контрол на заболяванията.  

 Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции (СПИ) в Република България 2016-2020 г. ще надгради резултатите, 

постигнати при изпълнението на последните две национални програми в периода 2001-

2007 г. и 2008-2015 г.  

Основните цели на Националната програма са: 

 Цел 1: Достигане до минимум 60 % покритие на групите в най-висок риск чрез 

запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати интервенции за 

превенция на ХИВ с цел да се намали риска от инфектиране или предаване на ХИВ 

инфекцията  

 Цел 2: Намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция.  

 Цел 3: Елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено. 

 Цел 4: До 2020 г. достигане до 90 % на дела на лицата, инфектирани с ХИВ, които 

знаят своя статус, включване на антиретровирусно лечение на 90 % от хората, живещи с 

ХИВ, които знаят своя статус и постигане на трайна вирусна супресия при тези на 

лечение.  
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 Цел 5: Достигане през 2020 г. до 95 % от бременните жени с изследване за 

сифилис и до 90 % от бременните жени с изследване за ХИВ.   

 Цел 6: До 2020 г. намаляване до 90% на: случаите с вроден сифилис, на 

инфекциите, причинени от T. pallidum и на инфекциите, причинени от N. gonorhoeaе 

спрямо нивата от 2015 г.  

 Цел 7: До 2020 г. осигуряване на защита и нулева дискриминация на хората, 

живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск. 

В проекта на Национална програма е използван интегриран и балансиран подход, 

базиран на натрупания опит. Включени са дейности по превенция, диагностика, лечение, 

грижи и подкрепа. Фокусът на услугите е насочен към специфичните нужди на целевите 

групи. 

Общият финансов ресурс, необходим за осъществяване на дейностите по 

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за петгодишния период е 

в размер на 20 471 360 лева. 

Националната програма е съгласувана от Експертния съвет по ХИВ/СПИН и 

сексуално предавани инфекции и е приета с решение № РР -20/4.05.2016 г. на заседание 

на Ръководството на Министерство на здравеопазването. 

В периода 2004-2015 г. с изпълнението на Програмите по превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и 

малария, в страната бяха въведени превантивни услуги сред най-уязвимите по 

отношение на ХИВ групи чрез изграждане на ниско-прагови центрове и мрежи от 

обучени екипи на неправителствени организации. Създадоха се условия за подобряване 

на надзора върху развитие на ХИВ епидемията. Въвеждането на система за интегриран 

биологичен и поведенчески надзор определи новите тенденции в динамиката на развитие 

на епидемията сред групите в риск. Чрез утвърждаването и прилагането на добрите 

практики за ефективни интервенции сред групите в най-висок риск в страната не се 

допусна развитие на генерализирана епидемия.  

Тъй като до момента не са осигурени други външни източници на финансиране, 

Глобалния фонд предостави възможност за допълнително удължаване на периода на 

приключване на Програмата – до 31.12.2016 година, за да се осигури плавен преход към 

държавно финансиране на дейностите по превенция на ХИВ и партньорска подкрепа на 

неправителствените организации за предоставяне на услуги сред най-уязвимото 

население. 

Считано от 2017 г. дейностите за превенция и лечение на ХИВ и СПИН ще се 

финансират изцяло от бюджета на Министерство на здравеопазването. 
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С оглед запазване на изградения капацитет и задържане на ниското ниво на 

разпространение на ХИВ в страната, необходимите средства от вътрешно финансиране 

ще се осигуряват приоритетно от бюджета на Министерство на здравеопазването за 

съответните години. 

Приемането на проекта на акт оказва пряко въздействие върху държавния бюджет, 

тъй като приходите и разходите от безвъзмездната помощ, във връзка с изпълнението на 

програмата е необходимо да се одобряват допълнително по бюджета на Министерство на 

здравеопазването на основание чл. 110 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси.  

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

което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него. Проектът на Решение е 

обявен за публично обсъждане на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за здравето и чл. 8, 

ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на Решение за 

приемане на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции в Република България 2016-2020 г. 

 

 

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


