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По експертна оценка на Световната здравна организация (СЗО) през 2014 г. 9,6 

милиона души, са се разболели от туберкулоза, включително 1,5 милиона хора, 

живеeщи с ХИВ. През 2014 г. 1,4 милиона са починали от туберкулоза, включително 

0,4 милиона сред хората с ХИВ. През 2014 г. около 1 милион деца са се разболели от 

туберкулоза и 140 000 са умрели. В периода 2000-2014 г. 43 милиона лица с 

туберкулоза са били спасени, благодарение на ефективна диагностика и лечение. През 

2014 г. около 480 000 лица са развили MDR-TB и 190 000 са смъртните случаи.  

България продължава да заема междинно ниво в сравнение с високата 

заболеваемост от туберкулоза в държавите от Източна Европа и Централна Азия и 

ниското разпространение на заболяването в страните от Западна Европа. По данни на 

Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и на 

Регионалния офис на СЗО за Европа 
през 2014 г. в страните от Европейския регион 

разпространението на болестта е 340 000 случаи, което е 37 на 100 000 население 

Със заповед на министъра на здравеопазването беше сформирана работна група, в 

която участваха представители на министерство на здравеопазването, на Експертния 

съвет по белодробни болести и туберкулоза, на Изпълнителна агенция по лекарства, 

неправителствени организации, национални консултанти по белодробни болести, 

представители на лечебни заведения и други министерства 

 Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България е разработена в съответствие със Стратегията на СЗО за спиране на 

туберкулозата, Глобалния план за спиране на туберкулозата и Целите на хилядолетието 

за развитие на ООН, с отчитане на националните особености и хода на реформата в 

здравеопазването. 

 „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България за периода 2016-2020 г.” е продължение на действащата до 2015 г. 

„Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 

за периода 2012-2015 година”. 

Националната програма е приета с решение № РР-20/04.05.2016 г. на заседание на 

Ръководството на Министерство на здравеопазването. 

 Основните цели на Националната програма са: 

1.) Да се намали заболеваемостта от туберкулоза с 40% през 2025 г. в сравнение с 2015 

г. 2.) Да се намали смъртността от туберкулоза с 40% през 2025 г. в сравнение с 2015 г.  
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Групите в риск, към които са насочени дейностите в програмата, са: лица лишени 

от свобода; ромска общност; лица с наркотична зависимост; лица с алкохолна 

зависимост; бежанци и лица, търсещи убежище; мигранти; деца на улицата и млади 

хора в риск; хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Нови групи, към които ще бъдат насочени 

дейности са: медицински персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от 

микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата и хора с 

инсулинозависим тип диабет. 

 Проектът на Национална програма се състои от 9 оперативни цели: 

1. Осигуряване на висококачествени интегрирани, ориентирани към пациента 

грижи и превенция на туберкулоза в цялата страна и осигуряване на ефективно 

управление и координация на Националната програма за превенция и контрол 

на туберкулозата. 

2. Своевременна диагностика и контрол на туберкулозата, използване на нови 

диагностични средства, интервенции, стратегии, осъществяване на научните 

изследвания и въвеждане на иновации. 

3. Успешно лечение и контрол на туберкулозата, на мултирезистентната и 

екстензивнорезистентната туберкулоза в България. 

4. Съвместни TB/HIV интервенции и успешно лечение на пациентите. 

5. Контрол на туберкулозата при децата. 

6. Намаляване на трансмисията на туберкулозата в местата за лишаване от 

свобода в България.  

7. Ограничаване разпространението на туберкулозата чрез подобряване на 

обхвата на случаите с туберкулоза и успех от лечението сред групите в риск -  

ромско население, инжекционно употребяващите наркотици, бежанци и лица, 

търсещи убежище, пациенти с диабет и медицински персонал. 

8. Диагноза и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция. 

9. Повишаване на осведомеността на широката общественост. 

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. 

На база на изготвените разчети по отношение на цялостните национални 

потребности за изпълнение на Националната програма по туберкулоза за периода 2016 
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-2020 г. е необходимо общо финансиране в размер на 83 206 708 лева, от които се 

предвижда държавният бюджет да предостави 71 869 948 лева. На основание 

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ BGR-T-MoH за периода 2016 -

2018 г., за дейности по превенция и лечение на туберкулоза, Глобалния фонд за борба 

срещу СПИН, туберкулоза и малария се предвижда да предостави 11 336 760 лева. 

 В изпълнение на Националната програма за периода 2012-2015 г. през последните 

години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 39.1 на 100 000 

през 2006 г. до 23.2 на 100 000 през 2014 г.  

 Тези постижения станаха възможни и благодарение на финансирането от страна на 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, на Програма 

„Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на 

Националната програма по туберкулоза”. Това са едни от най-мащабните превантивни 

здравни програми в страната, които се изпълняват с донорски средства от 2007 г. 

досега. По този начин се осигурява допълнително външно финансиране към държавния 

бюджет.  

 За периода на изпълнение на Програмите бе изграден капацитет на регионално и 

национално ниво - обучени човешки ресурси, подобрени диагностични възможности, 

материална база и осигурени лекарствени продукти от втори ред за пациенти с 

мултирезистентни форми на туберкулоза. 

С оглед запазване на постигнатите резултати и понижаване на нивото 

разпространение на туберкулозата 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. 
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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 туберкулозата в 

Република България за периода 2016-2020 г. 

 

 

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването  
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