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УВОД 

Настоящият документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество 

(ДСС) между Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа и 

Министерството на здравеопазването на България от името на нейното правителство за 

двугодишния период 2018 – 2019 г. 

Това двугодишно споразумение за сътрудничество 2018 – 2019 г. е приведено в 

съответствие с Дванадесетата обща работна програма на СЗО за периода 2014 – 2019 г., 

която е формулирана с оглед на изводите, направени по време на периода, обхванат от 

Единадесетата обща работна програма. Тя предоставя стратегическа визия на високо ниво 

за работата на СЗО, определя приоритетите и дава цялостна насока за шестгодишния 

период, започващ през месец януари 2014 г. Тя отразява трите основни компонента на 

реформата на СЗО: програми и приоритети, ръководство и управление. 

Програмният бюджет на СЗО за 2018 – 2019 г., одобрен от Световната здравна асамблея 

(СЗА) на 70-та ù сесия, в Резолюция на СЗА WHA 70.5, беше ясно оформен от страните 

членки, които прегледаха и прецизираха механизмите за определяне на приоритети и петте 

технически категории и управленската категория, по които е структурирана работата на 

Организацията. 

Двугодишното споразумение за сътрудничество отразява визията на Регионалния офис 

на СЗО за Европа – „По-добро здраве за Европа“, както и идеите, принципите и ценностите, 

подкрепящи Европейската политическа рамка за здраве и благосъстояние „Здраве 2020“, 

приета от Европейския регионален комитет на 62-рата му сесия. 

„Здраве 2020“ цели във възможно най-голяма степен да увеличи възможностите за 

насърчаване на здравето на населението и за намаляване на неравенствата в 

здравеопазването. Тя препоръчва на европейските страни да разрешат проблемите със 

здравето на населението чрез цялостен подход на ниво общество и правителство. „Здраве 

2020“ подчертава необходимостта от подобряване на цялостното управление на 

здравеопазването и предлага пътища и подходи за по-равностойно, устойчиво и отговорно 

развитие на здравеопазването. „Здраве 2020“ е обединяващата политическа рамка на 

колективните усилия за постигане на новия Дневен ред 2030 за устойчиво развитие чрез 

насърчаване на приобщаващо и участващо управление, приемане на цялостен подход на 

ниво общество и правителство, както и стратегическо мобилизиране и използване на 

ресурсите. 

Междусекторният подход на „Здраве 2020“ „Здраве във всички политики“ означава 

здраве във всички цели за устойчиво развитие на Дневен ред 2030: изпълнението на „Здраве 

2020“, допринасяйки към всички цели на Дневен ред 2030, чрез водене и управление на 



интеграцията на целите за здравеопазването и приоритетни области за действие в процеса 

на изпълнение на Дневен ред 2030, ще осигури устойчива и благоприятна среда, която ще 

даде възможност за постигане ЦУР 3 (цели за устойчиво развитие) за добро здраве и 

благосъстояние за всички и здравните цели във всички останали цели за устойчиво развитие. 

ОПИСАНИЕ НА ДВУГОДИШНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Този документ представлява практическа рамка за сътрудничество, която е изготвена в 

процеса на последователни консултации между националните здравни власти и 

Секретариата на Регионалния офис на СЗО за Европа. 

Програмата за сътрудничество за 2018 – 2019 г. използва като отправна точка процес на 

планиране за 2018 – 2019 г., „отдолу – нагоре“, предприет заедно със страната. Тази работа 

е извършена като част от реформата на СЗО в общия контекст, представен от Дванадесетата 

обща работна програма. Целта на планирането „отдолу – нагоре“ беше да се определят 

резултатите от сътрудничеството на СЗО със страната по приоритети в здравеопазването 

през периода 2018 – 2019 г. 

Този документ детайлизира програмата за сътрудничество, включително предложени 

цели и резултати. 

Секретариатът на СЗО носи управленска отговорност и е отговорен за програмните 

бюджетни цели, докато резултатите дефинират възприемането от страните членки на тези 

цели. Постигането на програмните бюджетни цели е съвместна отговорност на отделната 

страна членка и на Секретариата. На най-високото ниво от веригата на резултатите крайните 

резултати допринасят за цялостното въздействие на Организацията, а именно устойчиви 

промени в здравеопазването на населението, за които допринасят Секретариатът и страните. 

Затова постигането на приоритетните резултати, определени в това двугодишно 

споразумение за сътрудничество, е отговорност както на Секретариата на СЗО, така и на 

правителството на България. 

Документът е структуриран по следния начин: 

1. ЧАСТ 1 обхваща въздействието върху здравето, което се очаква да бъде постигнато чрез 

договорената програма за сътрудничество през 2018 – 2019 г., което ще бъде във фокуса на 

съвместните усилия на правителството и на Секретариата на СЗО. 

Включени са резюмета на програмните бюджетни категории, резултатите, програмните 

бюджетни цели и резултати, както и начини на осъществяването им. Предвиждат се два 

способа на осъществяване: 

– Междудържавен, насочен към общите потребности на страните, като се използват 

подходи, обхващащи целия регион. Очаква се все по-голяма част от работата да бъде 

осъществявана по този начин. 

– Специфичен за конкретната страна, за крайни резултати, които са строго специфични за 

потребностите и условията на отделните държави. Това ще продължи да бъде от значение и 

в много случаи този способ ще бъде избраният начин на осъществяване. 

2. ЧАСТ 2 включва раздели за бюджета за двугодишното споразумение за сътрудничество, 

неговото финансиране и взаимните ангажименти от страна на Секретариата на СЗО и 

правителството. 

УСЛОВИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

Приоритетите (ЧАСТ 1) предоставят рамка за сътрудничество за 2018 – 2019 г. 

Програмата за сътрудничество може да бъде преразглеждана или изменяна по време на 

ДВУГОДИШНИЯ период по взаимно съгласие, когато обстоятелствата налагат 

необходимостта от промяна. 



Програмните бюджетни цели на двугодишния бюджет и договорените резултати за 2018 

– 2019 г. могат да бъдат изменяни по взаимно съгласие в писмена форма между Регионалния 

офис на СЗО за Европа и правителството в резултат например на промени в здравната 

ситуация в страната, промени в капацитета на държавата за изпълнение на договорените 

дейности, специфични потребности, възникнали по време на двугодишния период, или 

поради промени в капацитета на Регионалния офис за осигуряване на договорените 

резултати, или поради промени във финансирането. Всяка от страните може да инициира 

изменения. 

След подписването на двугодишното споразумение за сътрудничество Министерството 

на здравеопазването ще потвърди/определи национален координатор и национални 

технически координатори. Националният координатор ще бъде отговорен за цялостното 

изпълнение на двугодишното споразумение за сътрудничество от страна на Министерството 

и редовно ще осъществява връзка с всички национални технически координатори. 

Представителят на СЗО и ръководител на Офиса на СЗО в страната (РСО) ще бъде отговорен 

за изпълнението на двугодишното споразумение за сътрудничество от страна на СЗО. 

Работният план на двугодишното споразумение за сътрудничество, включително 

планираните програмни бюджетни цели, резултати и графикът за прилагането им, ще бъдат 

съгласувани по съответния ред. Изпълнението ще започне в началото на двугодишния 

период 2018 – 2019 г. Регионалният офис ще осигури възможно най-високо ниво на 

техническа помощ за страната, като съдейства чрез Офиса на СЗО в страната или чрез други 

начини в страната. Цялостната координация и управлението на работния план на 

двугодишното споразумение за сътрудничество е отговорност на Ръководителя на Офиса на 

СЗО в страната. 

Разпределението на бюджета на СЗО за двугодишния период показва очакваните разходи 

за постигане на планираните цели и резултати, предимно на национално ниво. Въз основа 

на резултатите от диалога относно финансирането на СЗО то ще бъде получено както от 

корпоративните ресурси на СЗО, така и от всякакви други ресурси, мобилизирани чрез СЗО. 

Тези средства не следва да се използват за субсидиране или запълване на недостига от 

финансиране в здравния сектор, за добавки към заплати или за закупуване на консумативи. 

Закупуването на консумативи и дарения в рамките на операции в отговор на кризи или като 

част от демонстрационни проекти ще продължат да се финансират чрез допълнителни 

механизми в съответствие с правилата и регламентите на СЗО. 

Средствата за техническия и управленския персонал на СЗО в Регионалния офис и в 

офисите, разпределени на географски принцип (ОГП), както и приносът на Офиса на СЗО в 

страната за предоставяне на планираните цели и резултати не са отразени в посочения 

бюджет и по тази причина цифрите са значително под реалната стойност на подкрепата, 

която ще бъде предоставена на страната. Тази подкрепа излиза извън рамките на посочения 

бюджет и включва техническа помощ и друг принос от Централата на СЗО, Регионалния 

офис, ОГП и нефинансиран принос от офисите на СЗО в държавите. Бюджетът и 

евентуалното финансиране, включени в това споразумение, са средства на Организацията, 

предназначени за сътрудничество на Регионалния офис в рамките на работния план за 

страната. 

Стойността на приноса на правителството, различна от тази, предоставена посредством 

Секретариата на СЗО – не е изчислена в двугодишното споразумение за сътрудничество. 

Следва също да се отбележи, че това двугодишно споразумение за сътрудничество е 

отворено за по-нататъшно развитие и финансиране от други източници, които да допълнят 

съществуващата програма или да въведат дейности, които не са били включени на този етап. 



По-конкретно, Регионалният офис на СЗО за Европа ще подпомага координацията с 

Централата на СЗО, за да се подобри максимално ефективността от участието на страната в 

духа на принципа „Единна СЗО“ 

ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА 

2018 – 2019 Г. 

1.1. Анализ на здравната ситуация 

България е страна с около 7,2 милиона души и е член на Европейския съюз (ЕС) от 2007 

г. Днес България е изправена пред две взаимносвързани предизвикателства – повишаване 

на производителността и справяне с проблемите, свързани с бързата демографска промяна 

в страната. През последните 14 години средният процент на детска смъртност (6,6 на 1000 

живородени през 2015 г.)1 е намалял почти наполовина, но все още е два пъти по-висок от 

средния за Европейския съюз. Увеличението от 2,9 години за мъжете и 3,6 години за жените 

доведе до очакваната продължителност на живота 71,4 години за мъжете и 78,7 за жените 

през 2013 г. 
1 Източник: Регионален офис на СЗО за Европа – Европейско здраве за всички – е-база 

данни. 

  

Честотата на туберкулозата в България е намаляла с 38 % между 2000 и 2014 г. на общо 

25,3 на 100 000 население. Честотата на ХИВ в България се е увеличила 5,7 пъти между 2000 

и 2014 г. Въпреки това увеличение честотата на ХИВ (3,4/100 000) остава в съответствие със 

средната стойност за ЕС13 (3,5/100 000) и значително под средното за региона (13,7/100 

000). Степента на ваксиниране срещу морбили се е увеличила от под 90 % през 2000 г. до 93 

% през 2014 г. 

Както и в ЕС13 и в региона като цяло честотата и разпространението на раковите 

заболявания в България са се увеличили бързо. Между 2000 г. и 2013 г. увеличението на 

разпространението (55 %) е по-голямо от честотата (44 %). Основните причини за смърт са: 

заболявания на кръвоносната система, злокачествени новообразувания, външни причини за 

нараняване и отравяне и заболявания на дихателната система. 

Националната програма за развитие (НПР) 2020 и Националната здравна стратегия (НЗС) 

2020 са двата основни политически документа, които организират обществените усилия за 

по-добро здраве и растеж в България. НПР 2020 признава, че най-ценният капитал на една 

страна са хората с техните знания, умения, способности, здравеопазване и култура. 

Политиките на правителството се съсредоточваат върху образованието, включително 

прилагане на стратегии за учене през целия живот, както и подобряване на качеството на 

работната сила. Обединяването на принципи и дейности за общественото здраве в цялото 

общество и участието на други сектори (Здраве във всички политики) е ключова 

предпоставка за подобряване на здравето на населението и гражданите. 

България е постигнала значителен напредък в здравето на населението, по-специално от 

1990 г. насам. Въпреки очевидното подобряване на цялостното здравословно състояние на 

страната обаче все още има предизвикателства в много области, свързани със заразни и 

незаразни болести. Докато смъртността при всички възрасти и преждевременната смъртност 

намаляват, променливите нива на смъртност от рак и заболявания на храносмилателната 

система обикновено се увеличават. Последните тенденции показват модел на общо 

увеличение на разпространението на ХИВ инфекцията в България, въпреки че все още е 

много по-ниско от средното за Европейския регион на СЗО. За да може България да постигне 

здравословно състояние, подобно на най-добрите в региона, тя ще трябва да приеме 



многосекторен подход, който да засилва сътрудничеството между основните 

заинтересовани страни в гражданското общество и правителството. Страната е 

демонстрирала истинска ангажираност за подобряване на здравето на населението и е 

привела в съответствие наскоро приетата Национална здравна стратегия 2020 с 

Европейската рамка на политиката за здравето 2020. Тази ангажираност има потенциала за 

подобряване на здравния профил на страната през следващите години. 

1.2. Приоритети за сътрудничеството 

1.2.1. Програма „Здраве 2020“ и „Дневен ред 2030“ в България 

През 2015 г. Парламентът в България прие Националната здравна стратегия (НЗС) за 

периода 2020 г. НЗС е насочена към трите приоритетни области на действие и е в 

съответствие със Здраве 2020: 1) Създаване на условия за здраве за всички през целия живот; 

2) Развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, 

ориентирана към качество и резултати; 3) Укрепване капацитета на общественото 

здравеопазване. 

България е насърчена да предприеме инициатива с подкрепата на службите на ООН, за 

да интегрира и Дневния ред за устойчиво развитие в националния процес на планиране. 

Дейностите в тази насока са започнали и ще се изпълняват на няколко етапа, като се започне 

със: приоритизиране на целите за устойчиво развитие; локализиране на целите и избор на 

местни показатели, както и разработване на план за изпълнение на целите за устойчиво 

развитие. Офисът на СЗО в страната ще предоставя подкрепа за изпълнението на Цел 3 и ще 

участва изцяло в работата на всички други свързани области, особено Цел 4: Качество на 

образованието, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж, и Цел 10: Намаляване на 

неравнопоставеността. 

Напредъкът в изпълнението на НЗС е отбелязан най-вече от развитието на здравната 

система, включително, но без да се ограничава до подобряване на достъпа за хора с 

увреждания и хора на възраст над 65 години до социално приобщаване и здравеопазване; 

подкрепа на спешните отделения в окръжните многопрофилни болници, за да се развие 

капацитетът за спешна медицинска помощ; подобряване на професионалния капацитет на 

лекарите в обучението и специализацията; повишаване на ефективността и ефикасността на 

публичната администрация и съдебната система и предоставяне на качествени 

административни услуги, включително модернизация на институциите в областта на 

социалното приобщаване, здравеопазването, равни възможности и недискриминация и 

условия на труд. 

Министерството на здравеопазването и СЗО организираха среща на заинтересованите 

страни от различни сектори през юни 2017 г. По време на срещата бяха обхванати тези 

аспекти: локализиране на целите за устойчиво развитие в България с акцент върху „Здраве 

2020“ като средство за прилагане на национално ниво на новия Дневен ред 2030 за 

устойчиво развитие; обединяване на програмата в национални, поднационални и местни 

планове за развитие и впоследствие в бюджетни разпределения, както и включване на 

целите за устойчиво развитие в програмите на правителството до 2020 г. и съответните 

секторни стратегии, планове и програми. 

Междинният преглед на Националната здравна стратегия 2020 г. и нейният План за 

действие се препоръчват като възможност за: преглед на постигнатото и къде се намира 

страната. Анализите трябва да обхващат показателите на „Здраве 2020“ и целите и задачите 

на целите за устойчиво развитие. В допълнение тя ще даде възможност за оценка на 

рисковете и ограниченията за изпълнение, определени от НЗС: политическа и обществена 

подкрепа, социално-икономическо положение, управление на здравната система, 



регулаторна динамика, международно сътрудничество, финансиране, човешки ресурси и 

образование. 

1.2.2. Връзка на двугодишното споразумение за сътрудничество с националните и 

международните стратегически рамки за България 

Това двугодишно споразумение за сътрудничество за България подкрепя реализацията на 

Националната програма за развитие (НИР) 2020 и Националната здравна стратегия (НЗС) 

2020. Това двугодишно споразумение за сътрудничество вече е определило съответните 

ключови цели и показатели на целите за устойчиво развитие и подкрепя реализацията на 

горните цели в сътрудничество със службите на ООН, ЕК, Световната банка и други 

партньори, които присъстват в страната. 

1.2.3. Програмни приоритети за сътрудничество 

Програмата за сътрудничество за периода 2018 – 2019 г., както е описано подробно в 

Приложението, се основава на специфичните за страната потребности, а регионалните и 

глобалните инициативи и перспективи на СЗО са взаимнодоговорени и избрани в отговор 

на загрижеността за общественото здраве и продължаващите усилия за подобряване на 

здравния статус на населението на България. 

Програмните бюджетни цели и резултати подлежат на допълнителни изменения, както е 

предвидено в условията за сътрудничеството на двугодишното споразумение за 

сътрудничество. 

За всяка програмна бюджетна цел е предоставена връзка към съответните цели за 

устойчиво развитие и целите на „Здраве 2020“ 

ЧАСТ 2. БЮДЖЕТ И АНГАЖИМЕНТИ 2018 – 2019 Г. 

2.1. Бюджет и финансиране 

Общият бюджет на двугодишното споразумение за сътрудничество за България е 183 330 

щатски долара. Всички източници на средства ще бъдат използвани за финансиране на този 

бюджет. 

В съответствие с резолюция на Световната здравна асамблея WHA70.5 след диалог за 

финансиране Генералният директор ще оповести разпределението на наличните средства, 

след което Регионалният директор може да вземе предвид разпределението на средства за 

Регионалния офис за двугодишните споразумения за сътрудничество. 

Стойността на приноса на СЗО се простира отвъд посочените парични суми в този 

документ, тъй като включва техническа помощ и други вложения от Централата на СЗО, 

Регионалния офис, ОГП и представителства в страната. Секретариатът на СЗО, като част от 

годишния и двугодишния си доклад за изпълнение на бюджета на програмата на 

Регионалния комитет, ще включи оценка на действителните разходи на програмата за 

страната, в това число, в количествено отношение, пълната подкрепа, предоставена на 

страните от Регионалния офис, в допълнение към сумите, пряко бюджетирани в работни 

планове на отделните държави. 

2.2. Ангажименти 

Правителството и Секретариатът на СЗО съвместно се ангажират да работят заедно, за да 

мобилизират допълнителни средства, необходими за постигане на резултатите, на целите на 

програмния бюджет и постиженията, определени в това двугодишно споразумение за 

сътрудничество. 

2.2.1. Ангажименти на Секретариата на СЗО 

СЗО се съгласява да предостави, в зависимост от наличието на финансови средства и 

нейните правила и разпоредби, целите и резултатите, определени в това двугодишно 



споразумение за сътрудничество. Отделни споразумения ще бъдат сключвани за всякакви 

субсидии за местни разходи или директни вложения за финансово сътрудничество по време 

на изпълнението. 

2.2.2. Ангажименти на правителството 

Правителството се ангажира с необходимите процеси по формулиране на политиката и 

стратегията и изпълнението, и с осигуряването на персонал, материали, консумативи, 

оборудване и местни разходи, необходими за постигане на резултатите, определени в 

двугодишното споразумение за сътрудничество. 

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ 

Общи съкращения 

ДСС – Двугодишно споразумение за сътрудничество 

ОС – Офис в страната 

EURO – Регионален офис на СЗО за Европа 

HWO – Ръководител на Офиса на СЗО в страната 

НПР – Национален план за развитие 

НЗС – Национална здравна стратегия 

ПБ – Програмен бюджет 

ЦУР – Цели за устойчиво развитие 

СЗА – Световна здравна асамблея 

Технически съкращения 

САН – здравно развитие на деца и подрастващи 

EVIPNet – СЗО Мрежа, свързана с разработване на здравни политики, основани на 

доказателства 

НК – национален координатор 

НЗБ – незаразни болести 

НПО – неправителствена организация 

Е – извънредни ситуации 
Приложение 

Код  

за 

осъществяване 

Програмна  

област 

Резултат Основна цел  

за устойчиво развитие 

Основна цел 

„Здраве 2020“ 

Текст на документ ДСС продукт  

и услуга 

Начин на 

осъществяване 

Отговорно 

звено (СЗО) 

Други 

правителствени 

сектори 

111C1 1.1 ХИВ и Хепатит 1.1.1. Повишаване на 

капацитета на страните за 

предоставяне на ключови 

интервенции срещу ХИВ 

чрез активно участие в 

политическия диалог, 

разработване на нормативни 

насоки и инструменти, 

разпространение на 

стратегическа информация, 

както и предоставяне на 

техническа помощ 

3.3 До 2030 г. 

прекратяване на 

епидемиите на СПИН, 

туберкулоза, малария и 

пренебрегвани 

тропически болести и 

борба с хепатита, 

болести, предавани по 

вода, и други заразни 

болести 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

111С1 Подпомагане на 

страните за изпълнение на 

национални планове за 

ХИВ в съответствие с 

регионални планове за 

действие 

Подпомагане 

изпълнението на 

мултисекторната 

програма на България 

за превенция и контрол 

на вирусния хепатит 

въз основа на местната 

епидемиологична 

обстановка 

ЦУР реф.: 030304 

Специфично за 

държавата 

CDS Образование 

112C1 1.1 ХИВ и Хепатит 1.1.2. Повишаване на 

капацитета на страните за 

предоставяне на ключови 

интервенции срещу хепатит 

чрез активно участие в 

политическия диалог, 

разработване на нормативни 

насоки и инструменти, 

разпространение на 

стратегическа информация, 

както и предоставяне на 

техническа помощ 

3.3 До 2030 г. 

прекратяване на 

епидемиите на СПИН, 

туберкулоза, малария и 

пренебрегвани 

тропически болести и 

борба с хепатита, 

болести, предавани по 

вода, и други заразни 

болести 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

112С1 Подпомагане на 

разработването и 

прилагането на 

национални 

мултисекторни политики 

и стратегии за превенция 

и контрол на вирусния 

хепатит (и/или тяхното 

обединяване в по-широки 

здравни стратегии) въз 

основа на местната 

епидемиологична 

обстановка 

Подпомагане 

разработването и 

изпълнението на 

мултисекторната 

програма на България 

за превенция и контрол 

на ХИВ въз основа на 

местната 

епидемиологична 

обстановка 

ЦУР реф.: 030304 

Специфично за 

държавата 

CDS Образование 



121C1 1.2 Туберкулоза 1.2.1. Адаптиране и 

прилагане в световен мащаб 

на стратегията за 

ликвидиране на 

туберкулозата и цели за 

превенция, грижи и контрол 

на туберкулозата след 2015 

г., както е прието в 

резолюция WHA67.1 

3.3 До 2030 г. 

прекратяване на 

епидемиите на СПИН, 

туберкулоза, малария и 

пренебрегвани 

тропически болести и 

борба с хепатита, 

болести, предавани по 

вода, и други заразни 

болести 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

121С1 Подпомагане и 

укрепване на капацитета на 

държавата за адаптиране и 

прилагане на насоките и 

инструментите в 

съответствие със 

стратегията за ликвидиране 

на туберкулозата, 

съответните регионални 

планове и рамки и 

национални стратегически 

планове 

Подпомагане на 

България в 

разработването/ 

адаптирането на 

национални насоки в 

съответствие със 

стратегията за 

ликвидиране на 

туберкулозата и 

съответните 

регионални планове и 

рамки. 

ЦУР реф.: 030302 

Специфично за 

държавата 

CDS Сектор социална 

помощ и 

благосъстояние, 

образование, 

местно 

управление 

151C1 1.5 Ваксино-

предотвратими 

заболявания 

Изпълнение и мониторинг 

на глобалния план за 

действие относно 

ваксинирането с акцент 

върху засилено 

предоставяне на услуги и 

мониторинг на 

имунизацията за постигане 

целите на Десетилетието на 

ваксините 

3.8 Постигане на 

универсално здравно 

покритие, включително 

защита на финансовия 

риск, достъп до 

качествени здравни 

грижи и достъп до 

безопасни, 

ефективни, качествени 

и с приемлива 

ценалекарства и 

ваксини за всички 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

151С1 Подпомагане на 

страните при разработване 

и прилагане на 

национални 

многогодишни планове и 

годишни работни планове 

(включително 

микропланиране за 

имунизации) с акцент 

върху частично 

ваксинираното 

и неваксинираното 

население 

Подпомагане на 

разработването и 

изпълнението на 

многогодишен план и 

годишен план за 

изпълнение на 

България, включително 

микропланиране за 

имунизация с акцент 

върху частично 

ваксинираното и 

неваксинираното 

население. 

ЦУР реф.: 030801 

Специфично за 

държавата 

CDS Образование, 

местно 

управление, 

социален сектор 

161C1 1.6 Антимикробна 

резистентност 

1.6.1. Всички страни имат 

съществен капацитет да 

изпълняват национални 

планове за действие за 

мониторинг, превенция и 

намаляване на инфекциите, 

причинени от антимикробна 

резистентност 

3.3 До 2030 г. 

прекратяване на 

епидемиите на СПИН, 

туберкулоза, малария и 

пренебрегвани 

тропически болести и 

борба с хепатита, 

болести, предавани по 

вода, и други заразни 

болести 

Т6 – Национални 

цели, поставени от 

страните членки 

161С1 Подпомагане на 

страните членки в 

разработването, 

изпълнението и 

мониторинга на 

мултисекторните 

национални планове за 

действие за антимикробна 

резистентност 

Разработване и 

изпълнение на 

национален план за 

действие 

ЦУР реф.: 0303ХХ 

Специфично за 

държавата 

CDS Национална 

агенция по 

лекарствата 

211C1 2.1 Незаразни болести 2.1.1. Разработване и 

изпълнение на национални 

мултисекторни политики и 

планове за превенция и 

контрол на незаразните 

болести 

3.4 До 2030 г. 

намаляване с една трета 

на преждевременната 

смъртност от незаразни 

болести чрез превенция 

и лечение и 

насърчаване на 

психичното здраве и 

благосъстояние 

Т1 – Намаляване на 

преждевременната 

смъртност в Европа 

до 2020 г. 

211С1 Водене и 

подпомагане на 

мултисекторния диалог и 

улесняване на 

политическия съвет към 

национални и 

поднационални лица и 

партньори за превенция и 

контрол на незаразните 

болести 

Подпомагане на 

мултисекторното 

политическо 

планиране и прилагане 

на политики и планове 

за действие за 

превенция и контрол 

на незаразните болести 

ЦУР реф.: 030401 

Специфично за 

държавата 

DNP Местно 

управление, 

образование, 

социален сектор 

212C1 2.1 Незаразни болести 2.1.2. Насърчаване на 

държавите да прилагат 

стратегии за намаляване на 

модифициращите рискови 

фактори за незаразните 

болести (употреба на тютюн, 

хранене, липса на физическа 

активност и вредна употреба 

на алкохол), включително 

свързаните с тях социални 

фактори 

3.4 До 2030 г. 

намаляване с една трета 

на преждевременната 

смъртност от незаразни 

болести чрез превенция 

и лечение и 

насърчаване на 

психичното здраве и 

благосъстояние 

Т1 – Намаляване на 

преждевременната 

смъртност в Европа 

до 2020 г. 

212С1 Предоставяне на 

техническа помощ на 

страните за прилагане на 

разходно ефективни и 

приемливи мерки за 

намаляване употребата на 

тютюн и насърчаване 

прилагането на Рамковата 

конвенция на СЗО за 

контрол на тютюна 

Подпомагане на 

планирането на 

междусекторната 

политика и 

прилагането на 

политики и планове за 

действие за намаляване 

на променливите 

рискови фактори за 

незаразни болести 

ЦУР реф,: 030401 

Специфично за 

държавата 

DNP Образование, 

социален сектор 

213C1 2.1 Незаразни болести 2.1.3. Насърчаване на 

държавите да подобрят 

обхвата на здравеопазването 

във връзка с управлението 

на сърдечно-съдови 

заболявания, рак, диабет и 

хронични респираторни 

заболявания и техните 

рискови фактори, 

3.4 До 2030 г. 

намаляване с една трета 

на преждевременната 

смъртност от незаразни 

болести чрез превенция 

и лечение и насърчаване 

на психичното здраве и 

благосъстояние 

Т1 – Намаляване на 

преждевременната 

смъртност в Европа 

до 2020 г. 

213С1 Подпомагане 

разработването или 

адаптирането на 

национални, базирани на 

доказателства насоки/ 

 протоколи/ 

Подпомагане 

разработването или 

адаптирането на 

национални, базирани 

на доказателства 

насоки/ 

протоколи/ 

Специфично за 

държавата 

DNP Местно 

управление, 

образование, 

социален сектор 



включително при кризи и 

извънредни ситуации 

стандарти за управлението 

на сърдечно-съдови 

заболявания, рак, диабет и 

хронични респираторни 

заболявания 

стандарти за 

управлението на ЦУР 

реф.: 030401 

221C1 2.2 Психично здравеи 

зло- 

употреба с вещества 

2.2.1. Засилване капацитета 

на страните да разработват и 

прилагат национални 

политики, планове и 

информационни системи в 

съответствие с пълния план 

за действие за психично 

здраве 2013 – 2020 г. и 

други резолюции и планове 

за действие на управляващи 

органи 

3.4 До 2030 г. 

намаляване с една трета 

на преждевременната 

смъртност от незаразни 

болести чрез превенция 

и лечение и 

насърчаване на 

психичното здраве и 

благосъстояние 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

221С1 Работа с партньори 

за подпомагане 

разработването и 

прилагането на 

национални политики, 

закони и разпоредби и 

планове за психично 

здраве в съответствие с 

регионални и глобални 

планове за действие за 

психично здраве и 

стандарти за човешките 

права 

Подпомагане 

разработването и 

прилагането на 

политики за психично 

здраве в България 

ЦУР реф.: 030401 

Специфично за 

държавата 

DNP Местно 

управление, 

образование 

251C2 2.5 Хранене 2.5.1 Насърчаване на 

държавите да разработват и 

осъществяват мониторинг 

на изпълнението на планове 

за действие за справяне с 

недохранването във 

всичките му форми и за 

постигане на глобалните 

цели за хранене 2025 г. и 

хранителните компоненти 

на целите за устойчиво 

развитие 

До 2030 г. да спре 

разпространението на 

глада и да се осигури 

достъп на всички хора, 

по-специално на 

бедните и хората от 

уязвими групи от 

населението, 

включително 

кърмачета, до 

безопасна, питателна и 

в достатъчно 

количество храна през 

цялата година 

Т6 – Национални 

цели, поставени от 

страните членки 

251С3 Подпомагане на 

страните да създадат и 

управляват интегрирани 

системи за мониторинг и 

оценка на резултатите от 

храненето и прилагане на 

политика за хранене, 

както и за оценка на 

ефективността на 

плановете за действие за 

национална и 

международна отчетност 

Подпомагане на 

страните да създадат и 

управляват 

интегрирани системи 

за мониторинг и 

оценка на резултатите 

от храненето и 

прилагане на политика 

за хранене, както и за 

оценка на 

ефективността на 

плановете за действие 

за национална и 

международна 

отчетност 

Специфично за 

държавата 

DNP Образование 

313C1 3.1 Репродуктивно 

здраве, майки, 

новородени, деца и 

юноши 

3.1.1. Насърчаване на 

държавите да подобрят 

майчиното здравеопазване 

чрез разширяване на 

достъпа до и да подобрят 

качеството на ефективни 

интервенции за 

прекратяване на 

предотвратими смъртни 

случаи при майки, ембриони 

и новородени от периода 

преди бременността до след 

раждането с фокус върху 24-

часовия период около 

раждането 

3.1. До 2030 г. 

намаляване на 

световния коефициент 

на смъртни случаи при 

майки 

Т2 – Увеличаване 

на 

продължителността 

на живота в Европа 

313С1 Адаптиране и 

прилагане на глобални 

насоки и провеждане на 

политически диалог 

между партньори на 

национално ниво за 

цялостна стратегия и 

планове за справяне със 

затрудненията в здравната 

система и разширяване на 

достъпа до и подобряване 

на качеството на 

интервенции за 

прекратяване на 

предотвратими смъртни 

случаи при майки и 

новородени и намаляване 

на вродените дефекти 

Адаптиране и 

прилагане на глобални 

насоки при 

разширяване на 

достъпа и подобряване 

на качеството на 

здравните грижи за 

майки и новородени в 

тясно сътрудничество с 

партньори на 

национално ниво 

ЦУР реф.: 0301ХХ 

Специфично за 

държавата 

DNP Местно 

управление, 

образование, 

UNICEF, местни 

неправителствени 

организации 

314C1 3.1 Репродуктивно 

здраве, майки, 

новородени, деца и 

юноши 

3.1.4. Насърчаване на 

държавите да прилагат и 

осъществяват мониторинг 

на интегрирани политики и 

стратегии за насърчаване на 

здравето и развитието на 

юноши и намаляване на 

рисковите поведения при 

юноши 

3.8 Постигане на 

универсален здравен 

обхват, включително 

защита на финансовия 

риск, достъп до 

качествени здравни 

услуги и достъп до 

безопасни, ефективни, 

качествени и на 

приемлива цена 

лекарства и ваксини за 

всички 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

314С2 Подпомагане на 

страните при 

разработването, 

прилагането и 

мониторинга на цялостни 

(или междусекторни) 

интервенции за здравето 

на юноши, включително 

засилване на връзките 

между дейности и 

основни програми, като 

например тези за 

сексуалното и 

репродуктивното здраве, 

ХИВ и сексуално 

предавани инфекции, 

хранене и физическа 

дейност, контрол на 

тютюна, употреба на 

вещества, психично 

Подпомагане и 

мониторинг на CAH 

стратегии и въвеждане 

на услуги за юноши 

ЦУР реф.: 030801 

Междудържавно DNP Местно 

управление, 

образование 



здраве и превенция на 

незаразни болести и 

насърчаване на 

здравословен начин на 

живот 

361C2 3.6 Справедливост, 

социални 

детерминанти, 

равенство между 

половете и човешки 

права 

3.6.2. Подобряване на 

политиките, капацитета и 

междусекторните действия 

на страните за справяне със 

социалните детерминанти, 

за да се подобри 

равенството в 

здравеопазването чрез 

„Здраве във всички 

политики“ и подходи на 

правителствено ниво 

  Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

362R3 Предпазване на 

офисите на СЗО в 

страната при прилагането 

на подходи „Здраве във 

всички политики“ и при 

увеличаване на 

капацитета на здравните 

сектори в страните за 

работа с останалите 

сектори за 

справяне с основните 

социални детерминанти 

на здравеопазването 

(жилище, образование, 

градско планиране, 

условия за наемане на 

работа и др.) 

Съставяне на EURO 

регионален доклад за 

състоянието на 

здравния капитал, 

допринасяйки за 

подобрен редовен 

мониторинг и защита 

на равенството в 

здравеопазването, 

политики и подходи 

за борба с 

дискриминацията в 

рамките на страните и 

на регионално ниво 

Междудържавно PCR   

411C1 4.1 Национални здравни 

политики, стратегии 

и планове 

4.1.1. Подобряване на 

управленския капацитет на 

страните в разработването, 

прилагането и прегледа на 

всеобхватни национални 

здравни политики, 

стратегии и планове за 

действие (включително 

многосекторни действия и 

„Здраве във всички 

политики“ и капиталови 

политики) 

3.8 Постигане на 

универсален здравен 

обхват, включително 

защита на финансовия 

риск, достъп до 

качествени здравни 

услуги и достъп до 

безопасни, ефективни, 

качествени и на 

приемлива цена 

лекарства и ваксини за 

всички 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

411R1 Предпазване на 

офисите в страната да 

предоставят техническа 

подкрепа на страните 

членки за разработване, 

прилагане и мониторинг 

на цялостни национални 

здравни политики/ 

стратегии/ 

планове, както и 

институционални 

реформи, прилагащи 

подход, базиран на 

човешките права, което 

осигурява напредъка към 

постигане на справедлив 

универсален 

Улесняване 

разработването и 

прилагането на 

цялостни национални 

здравни политики/ 

стратегии/планове, 

прилагащи 

инструменти и 

подходи на СЗО, които 

осигуряват и/или 

насърчават 

издръжливостта на 

здравните системи и 

подход, базиран на 

права, уважаване на 

националната 

собственост, даване на 

глас 

Междудържавно PCR Държавен 

статистически 

комитет, ООН 

групата 

            здравен обхват и целите за 

устойчиво развитие, 

насърчаване 

издръжливостта на 

здравната система, 

уважаване на 

националната 

собственост, даване на 

глас на населението, 

подобряване на 

отчетността и 

политическата 

съгласуваност, и са в 

съответствие с 

принципите за държавна 

собственост на 

програмата за развитие и 

управление на здравната 

система, насърчено от 

Международното 

партньорство за здраве за 

UHC 2030. 

на населението, 

подобряване на 

отчетността и 

политическата 

съгласуваност, и са в 

съответствие с 

принципите за 

държавна собственост 

на програмата за 

развитие и управление 

на здравната система, 

насърчено от 

Международното 

партньорство за здраве 

за UHC 2030. 

ЦУР рег.: 0308ХХ 

      

421C3 4.2 Интегрирани, 

ориентирани към 

хората здравни 

услуги 

4.2.1. Справедливо 

интегрирани, насочени към 

хората системи за 

предоставяне на услуги в 

страните и укрепване на 

подходите за общественото 

здраве 

3.8. Постигане на 

универсално здравно 

покритие, 

включително защита 

при финансов риск, 

достъп до основни 

здравни услуги и 

достъп до 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

421C3 Насърчаване и 

разпространение на 

национално и местно ниво 

на успешни подходи, 

основани на принципите 

на общественото 

здравеопазване, с оглед 

намаляване на 

неравенствата, превенция 

на заболяванията, закрила 

Предоставяне на 

техническа помощ и 

експертни консултации 

за самооценка на 

националните 

публични здравни 

услуги/Основни 

публично-здравни 

действия 

  DSP   



безопасни, ефективни, 

качествени и на 

достъпна цена 

лекарства и ваксини за 

всички 

на здравето и нарастване 

на благосъстоянието чрез 

различни модели на 

предоставяне на услуги в 

съответствие с 

инфраструктурата, 

капацитета и други 

ресурси 

ЦУР рег.:030801 

422C2 4.2. Интегрирани, 

ориентирани към 

хората здравни 

услуги 

4.2.2. Стратегии за 

работната сила в 

здравеопазването, 

ориентирани към 

универсално здравно 

покритие, прилагани в 

страните 

3с. Значително 

нарастване на 

финансирането в 

здравеопазването и 

набиране, развитие, 

обучение и задържане 

на персонала в 

развиващите страни, 

по-специално в най-

малко развитите 

страни и малките 

островни развиващи се 

държави 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

Предоставяне на 

политически консултации 

и подкрепа за укрепване 

на управлението и 

капацитета на държавите 

членки да развиват и 

използват човешките 

ресурси за стратегии в 

здравеопазването в 

съответствие с Глобалната 

стратегия за човешки 

ресурси в 

здравеопазването: Работна 

сила 2030 и рамката на 

интегрирани услуги, 

насочени към хората, 

както и работна сила на 

регионално ниво 

Предоставяне на 

политически 

консултации и 

подкрепа за укрепване 

на управлението и 

капацитета на 

държавите членки да 

развиват и използват 

човешките ресурси за 

здравни политики/ 

планове/стратегии  

в съответствие с 

Глобалната стратегия 

за човешки ресурси в 

здравеопазването, 

препоръки на 

Комисията на високо 

равнище за наемане в 

здравеопазването и 

икономически растеж 

  DSP   

441C3 4.4 Здравни системи, 

информация и 

сведения 

4.4.1. Цялостен мониторинг 

на глобалната, регионалната 

и здравната ситуация, 

тенденции, неравенства и 

детерминанти на държавата 

чрез използване на глобални 

стандарти, включително 

събиране и анализ на данни 

за справяне с липсата на 

данни и оценка на работата 

на системата 

17.6. Укрепване на 

северно-южното, 

южното-южното и 

триъгълно регионално 

и международно 

сътрудничество и 

достъп до наука, 

технологии и иновации 

и подобряване 

споделянето на знания 

при взаимно 

договорени условия, 

включително чрез 

подобрена 

координация сред 

съществуващите 

механизми, по-

конкретно на ниво 

ООН и чрез механизъм 

за улесняване на 

глобалните технологии 

Т5 – Универсален 

обхват и „правото 

на закрила на 

здравето“ 

441С3 Подпомагане 

прилагането на 

международни стандарти 

за здравни 

информационни системи и 

за управление на 

здравната база данни 

Насърчаване 

прилагането на 

международни 

стандарти за здравна 

информация и 

статистически данни и 

методи за увеличаване 

на оперативната 

съвместимост на 

споделянето на данни 

и системи 

ЦУР реф.: 1718ХХ 

Специфично за 

държавата 

DIR Национална 

статистическа 

служба, НСИ 

443C1 4.4 Здравни системи, 

информация и 

сведения 

4.4.3. Политики, 

инструменти, мрежи и 

ресурси за управление на 

знанията, разработени и 

използвани от СЗО и 

страните с цел укрепване на 

техния капацитет за 

генериране, споделяне и 

прилагане на знанието 

3b. Подкрепа на 

изследванията и 

развитие на ваксините 

и медикаментите за 

заразни и незаразни 

болести, които засягат 

главно развиващите се 

страни, осигуряване на 

достъп до основни 

лекарства и ваксини на 

достъпни цени в 

съответствие с 

Декларация от Доха за 

търговските аспекти на 

правата върху 

интелектуалната 

собственост и 

публичното здраве, 

което засяга 

правото на 

развиващите се страни 

да прилагат изцяло 

разпоредбите на 

Споразумението за 

търговските аспекти на 

Т6 – Национални 

цели/подцели на 

държавите членки 

443C1 Създаване на 

механизми за 

непрекъснато укрепване 

на националния капацитет 

в управлението и 

предаването на знания в 

подкрепа на изпълнението 

на политики и 

интервенции за 

общественото здраве 

Създаване на 

механизми за 

укрепване на 

националния капацитет 

в предаването на 

знания, включително 

създаването и 

привеждане в действие 

на EVIPNet екипи за 

европейска държава 

и/или платформи, 

които планират, 

прилагат и оценяват 

предаването на 

знания, катонапример 

кратки 

доказателства за 

политики и 

политически диалози 

ЦУР реф.: 030bXX 

Специфично за 

държавата 

DIR Национална 

статистическа 

служба 



правото на 

интелектуална 

собственост по 

отношение на 

закрилата на 

публичното здраве и 

по-конкретно – за 

осигуряване на 

лекарства за всички 

Е2201 Е.2 Подготвеност на 

държавата при 

здравни извънредни 

ситуации и 

Международните 

здравни разпоредби 

(2005) 

Е.2.2. Съществени основни 

капацитети за готовност при 

здравни извънредни 

ситуации, управление на 

рисковете при бедствия и 

Международните здравни 

разпоредби (2005), 

подсилени във всички 

страни 

3.d. Засилване на 

капацитета на всички 

страни, по-конкретно 

развиващите се страни, 

за ранно известяване, 

намаляване на риска и 

управление на 

национални и глобални 

здравни рискове 

T1 – Намаляване на 

преждевременната 

смъртност в Европа 

до 2020 

Е2201 Развитие на 

политики и основни 

насоки за мултисекторен 

капацитет за готовност 

при здравни извънредни 

ситуации 

Преглед на годишните 

отчети за прилагане на 

Международните 

здравни разпоредби 

чрез координиране с 

националните точки за 

контакт по тези 

въпроси 

ЦУР рег.: 030d01 

Междудържавно CDS   

E3104 Е.3 Оценка на 

информацията и 

риска при здравни 

извънредни 

ситуации 

Е.3.1. Оценка на 

новооткрити събития и 

рискове за общественото 

здраве 

3.d. Засилване на 

капацитета на всички 

страни, по-конкретно 

развиващите се страни, 

за ранно известяване, 

намаляване на риска и 

управление на 

национални и глобални 

здравни рискове 

T1 – Намаляване на 

преждевременната 

смъртност в Европа 

до 2020 

Е3104 Разработване на 

стандартни оперативни 

процедури и инструменти 

за определяне на събития, 

свързани с общественото 

здраве, за които трябва да 

се оцени рискът 

Предоставяне на 

техническа подкрепа за 

страни за увеличаване 

на капацитетите за 

ранно откриване, 

навременна и 

ефективна реакция при 

здравни извънредни 

ситуации (напр. EWAR, 

лаборатория, точки на 

вход, обучение) 

(Препоръчано от СЗО 

за всички страни) 

ЦУР реф.: 030d01 

Междудържавно CDS   

 


