
 

 

МОТИВИ 

 

към Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и 

контрол на туберкулозата 

 

 

Проектът на Наредбата е изготвен на основание на: 

 чл. 5, ал. 1 от Закона за здравето, изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 ноември 2018г., съгласно 

който Министърът на здравеопазването ръководи и осъществява контрол върху 

дейностите по опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол;  

 чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от същия закон, съгласно които съответно болните от 

заразни болести, контактните лица и заразоносителите подлежат на регистрация, 

задължително съобщаване и отчет, Министърът на здравеопазването определя с 

наредба болестите, които подлежат на съобщаване и отчет и реда за регистрация им, 

както и реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на 

отделни заразни болести. 

Причините за разработване на Наредбата са свързани с реализация на политиката за 

повишаване на качеството в системата на здравеопазването, подобряване на здравното 

състояние на населението и намаляването на заболеваемостта и смъртността от туберкулоза 

в страната. Съобразена е с Целите на устойчивото развитие на ООН, Глобалната стратегия на 

СЗО за спиране на туберкулозата, План за действие за борба с туберкулозата за 

Европейският регион на СЗО 2016-2020 на Регионалния комитет на СЗО за Европа, 

стратегията „Здраве 2020“, както и други международни стратегически документи и 

методически указания. 

Основната цел, която ще се постигне при въвеждането на Наредбата е да се определят 

условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата, 

да се постигне намаляване риска от разпространяването на инфекцията, да се подобри 

епидемиологичния надзор над заболяването и да се осигури своевременно лечение и грижи.  



 

Новата наредба детайлизира процесите и всички изисквания към извършваните 

дейности по диагностика, изследване, регистриране и съобщаване по електронен път на 

случаите на туберкулоза. Това ще осигури устойчивост на постигнатите резултати в 

контрола на туберкулозата в страната след спиране на финансирането от Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.  

Въвеждането на Наредбата в изпълнение не изисква допълнителни финансови 

средства. Със средства на Глобалния фонд бе изградена специализирана електронна 

информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни 

лица. Също така бяха изготвени хартиени и електронни образци на учетни форми на 

лечебните заведения за дейностите по контрола на туберкулоза, които ще продължат да 

бъдат използвани за отчитане и не се изисква допълнителен ресурс за разработването им. 

Медицинските специалистите от лечебните заведения са преминали обучение за запознаване 

с методическите указания по диагностика, лечение и контрол на туберкулоза и резистетна 

туберкулоза и работа с информационната система, попълване на данни в журналите за 

регистриране на случаи на туберкулоза, суспектни и контактни лица и лабораторни журнали.  

Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма връзка с 

него. След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че условията 

и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата, предмет на 

проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Условията и 

реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата, предмет на 

проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните 

държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на 

държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и 

предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с постигане на най-

важната цел – осигуряване на ефективен надзор, превенция и контрол на туберкулозната 

инфекция и за намаляване на негативните последици върху пациентите. В резултат на 

прелагането на наредбата ще се запази тенденцията за намаляване на заболеваемостта от 

туберкулозата в страната и достигане на целите на Световната здравна организация. 


