
 1 

Цели на администрацията за 2013 г.  
 
Наименование на администрацията:  Министерство на здравеопазването 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2013г. Стратегическ
и цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 

през 2013 
г./ 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

 1. Развитие 
на модела на 
здравно 
осигуряване  

Осигуряване 
свобода на 
избора на 
здравни 
услуги и на 
техните 
изпълнители 

Концепция за 
по-добро 
здравеопазван
е  
Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  

Комплекс от 
дейности по 
разработван
е на модела 
на 
финансиран
е по ДСГ  

декември  Подготовка на 
модела на 
финансиране по 
ДСГ  

Текстовете в 
ЗЗО 
осигуряват  
финансиране 
чрез клинични 
пътеки  
Изготвени ДСГ 
на базата на 
информация 
от всички 
болници от 
2011 г. 
 
 

Реализация на 
комплекс от 
дейности по 
разработване на 
модела на 
финансиране по 
ДСГ 

2.Актуализаци
я на 
нормативната 
уредба по 
отношение на 
структурата и 
организацията 
на болничната 
помощ  

Гарантиране 
на 
достъпността 
на здравните 
дейности  

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България.      
Концепция за 
по-добро 
здравеопазван
е  

Приемане 
на 
нормативни 
промени за 
гарантиране 
на стъпките 
за 
въвеждане 
на 
електронно 

декември  Приети 
нормативни 
промени за 
гарантиране на 
стъпките за 
въвеждане на 
електронно 
здравеопазване  
 
 

Нормативната 
база изисква 
актуализация 
за 
регламентира
не на 
процесите за 
въвеждане на 
електронно 
здравеопазва

Закони, 
поднормативни 
актове 
 
 
Медицински 
стандарти  
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здравеопазв
ане  
 
Актуализаци
я на 
медицинскит
е стандарти  
 
Усъвършенс
тване на 
основния 
пакет за 
болнична 
медицинска 
помощ 

Изготвена  
актуализация на 
медицинските 
стандарти  
 
 

не  
 
 

3.Въвеждане 
на система за 
мониторинг на 
лечебните 
заведения за 
болнична 
помощ по 
спазване 
медицинските 
стандарти и  
определените 
критерии за 
оценка на 
лечебните 
заведения  

Гарантиране 
на 
достъпността 
на здравните 
дейности  

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  
Концепция за 
по-добро 
здравеопазван
е 

Текущ 
контрол за 
изпълнение 
на 
медицинскит
е стандарти 
от Изпълни -
телна 
агенция 
„Медицински 
одит“ и 
регионалнит
е здравни 
инспекции 
по повод 
жалби, 
проверки и 
анализ на 
резултатите 

постоянен  Оптимизиране на 
текстовете в 
медицинските 
стандартите по 
отношение на 
мониторинг на 
качеството.  
 
  

Необходимост 
от 
подобряване 
взаимодейств
ието между 
ИАМО, РЗИ и 
МЗ при 
осъществяван
е 
правомощията 
на 
институциите 
за  
контрол на 
медицинските 
дейности  
 
 

Тематични 
проверки на  
ИАМО, РЗИ и 
МЗ.  
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от техните 
доклади и 
предоставян
ето им в МЗ.  

4.Развитие на 
дейности, 
които да 
подпомогнат 
процеса на 
преструктурир
ане на 
болничния 
сектор  

Гарантиране 
на достъпност 
на здравните 
дейности  

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  
Концепция за 
по-добро 
здравеопазван
е  

Изготвяне 
на 
нормативна 
уредба за 
развитие на 
предоставен
ите 
медицински 
услуги   

декември  Изготвени 
нормативни 
промени и 
създаване 
условия за 
стимулиране на 
тези дейности  

Нормативни 
актове, в 
които липсват 
текстове за 
стимулиране 
процеса на 
развиване на 
дейности  

Изготвени 
промени в 
нормативната 
уредба  

5.Определяне 
на адекватен 
статут на 
лечебните 
заведения, 
съобразен със 
здравно- 
демографскит
е реалности и 
с 
потребностите 
от медицински 
услуги за 
съответния 
регион. 

Гарантиране 
на 
достъпността 
на здравните 
дейности  

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  
Концепция за 
по-добро 
здравеопазван
е  

Законодател
ни промени 
за развитие 
на  
лечебните 
заведения 
за 
гарантиране 
на 
достъпностт
а на 
здравните 
дейности 

декември Достъпност и  
своевременност 
на медицинските 
услуги  

Нормативни 
актове, в 
които липсват 
текстове за 
стимулиране 
процеса на 
развиване на 
дейности 

Изготвени 
промени в 
нормативната 
уредба  

6.Насърчаван
е на 
раждаемостта 
чрез 
покриване на 

Увеличаване 
на 
раждаемостта
, лечение на 
безплодието  

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 

Осъществяв
ане на 
финансиран
е от НЗОК 
на двойки с 

декември Подобрен достъп 
на жените до ин 
витро процедури  

Актуализиран
а нормативна 
уредба през 
2012 г.  и 
наблюдение 

Брой случаи, 
заплатени от 
НЗОК за 
асистирана 
репродукция.  
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част от 
разходите на 
семействата 
за лечение на 
стерилитета и 
инвитро 
зачеването  

България  репродуктив
ни проблеми   
Осъществя -
ване на 
взаимо - 
действие за 
усъвършен - 
стване на 
процесите  

на 
прилагането й  
през 2013 г.  

7.Повишаване 
доверието 
между лекаря 
и пациента. 

Подобряване 
информиран 
остта на 
пациентите 

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  

Повишаване 
на контрола 
по 
отношение 
информиран
ото 
съгласие на 
пациентите. 

постоянен  Подобрена 
информираност, 
а оттам и 
подобрено 
доверие. 

Недостатъчен 
контрол по 
отношение 
информиранот
о съгласие на 
пациентите. 

Подобрен 
контрол по 
отношение;  
информираното 
съгласие на 
пациентите.  
 

8.Оптимизира
не на 
структурите 
на 
териториални
те експертни 
лекарски 
комисии 
(ТЕЛК) и 
Националната 
експертна 
лекарска 
комисия 
(НЕЛК).  

 

Подобряване 
качеството, 
достъпността 
и срочността 
на  дейността 
на 
медицинската 
експертиза  

Концепция за 
по-добро 
здравеопазван
е  
Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  

Усъвършенс
тване на 
модела за 
социално-
медицинска 
оценка на 
лицата в 
неработоспо
собна 
възраст и 
свързаните 
с него 
законови 
промени.  
 

декември  Облекчен ред при 
получаване на 
социалните 
привилегии на 
лицата в 
неработоспособн
а възраст от 
системата за 
социално 
подпомагане.  
Намаляване 
разходите на МЗ 
и НЗОК свързани 
с подготовката на 
лицата за  
освидетелстване  
Намаляване броя 

Съществуващ 
модел за 
функциониран
е на органите 
на 
медицинската 
eкспертиза.  
 

Промени в 
Закона за 
лечебните 
заведения и 
Правилника за 
дейността на 
медицинската 
експертиза  
Продължаващо 
усъвършенстван
е на модела за 
функциониране 
на органите на 
медицинската 
експертиза и за 
организацията 
на работа на 
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на действащите 
ТЕЛК в страната.  
Подобряване 
дейността им 
свързана с 
определяне 
трайна 
неработоспособн
ост на лицата в 
трудоспособна 
възраст.  
Подобряване 
дейността на 
органите на мед. 
експертиза  

социално-
медицинските 
комисии.  
 

9.Осъвременя
ване 
образованието 
и 
квалификация
та на 
медицинския и 
друг персонал 
и задържане 
на здравните 
професионали
сти в 
България. 
 
 

Утвърждаван
е авторитета 
на 
българските 
медицински 
специалисти. 
 

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България 

Актуализира
не при 
необходимо
стна 
Наредбите 
за единните 
държавни 
изисквания 
за 
придобиван
е на висше 
образование 
по 
специалност
ите от 
регулиранит
е 
медицински 
професии и 

Декември 
2013 г. 

Оптимизирана 
система за 
следдипломна 
квалификация на 
лекарите. 
Актуализирани 
наредби  
 

Предприети 
действия 
,свързани с 
актуализиране 
на учебните 
програми за 
придобиване 
на 
специалност в 
системата на 
здравеопазва 
- нето. 

Нормативни 
промени, 
касаещи 
следдипломна 
квалификация 
на лекарите и 
другите 
медицински 
специалисти.  
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Наредба 34 
от 2006 г. за 
придобиван
е на 
специалност 
в системата 
на здравео - 
пазването. 

10.Развитие 
на система за 
професионалн
а 
квалификация 
на кадрите с 
висше 
образование 
(медицински 
специалисти). 

 

Подобряване 
на системата 
за 
следдипломн
а 
квалификация 
 
 

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България 

Актуализира
не на 
номенклату - 
рата на 
специално -
стите в 
системата 
на 
здравеопазв
ането и 
актуализира
не на 
учебните 
програми 

постоянен Предстои 
актуализиране на 
номенклатурата 
на 
специалностите в 
системата на 
здравеопазванет
о по постъпили 
предложения 
 

актуализиране 
на 
номенклатура
та на 
специалности
те в 
системата на 
здравеопазва
нето и 
актуализиране 
на учебните 
програми 

Приети 
нормативни 
промени. 
 

11.Подобрява
не политика за 
психично 
здраве  

Подобряване 
на психичното 
здраве на 
гражданите.  

Програма на 
Правителствот
о за 
Европейско 
развитие на 
България  

Създаване 
на на 
Програма по 
психично 
здраве 
2013-2020г. 

декември  Устойчиво 
развитие на 
политиката по 
психично здраве  

Завършила 
програма за 
психично 
здраве 2004-
2012  

Изготвена 
Програма по 
психично здраве 
2013-2020г. 

12.Подобрява- 
не на 
организацията 
на медицинска 
та помощ при 
спешни 

Подобрява- 
не на 
извънболничн
ата 
медицинска 
помощ. 

Концепция за 
по-добро 
здравео- 
пазване 
Програма на 
правител- 

Актуализира
не на 
нормативнат
а уредба за 
организация 
на спешната 

декември 
 
 
 
 
 

Подобряване на 
качеството на 
оказваната 
спешна 
медицинска 
помощ. 

Изпълнение 
на Проект 
ПУЛСС 
 
Изготвени 
диагностично-

Актуализирана  
нормативна 
уредба за 
организация на 
спешната 
медицинска 
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състояния  
Поддържане, 
разширяване 
и 
усъвършенств
ане на 
комуникацион
ната система 
на спешната 
медицинска 
помощ и 
подобряване 
координацият
а с 
останалите 
спешни 
служби 
 
Подобряване 
взаимодийств
ието на 
ЦСМП с 
лечебните 
заведения за 
болнична 
помощ при 
обслужването 
на пациенти 
със спешни 
състояния 

ството за 
европейско 
развитие на 
България 

медицинска 
помощ.  
Продължава
що обучение 
на 
работещите 
в ЦСМП 
Продължава
що 
въвеждане 
на 
диагностичн
о-
терапевтичн
и алгоритми 
за най-често 
срещаните 
спешни 
състояния 
Изграждане 
и въвеждане 
на TETRA 
комуникацио
нна система 
съвместно с 
МВР 
Въвеждане 
на телемеди 
- цински 
технологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Актуализирана 
нормативна 
уредба за 
медицинска 
помощ при 
спешни 
състояния. 
 
Подобряване на 
координацията 
между всички 
спешни служби и 
готовността за 
действия при 
бедствия и 
аварии. 
 
 

терапевтични 
алгоритми 
 
Липса на 
единна 
комуникация 
при 
съвместни 
действия на 
спешните 
служби 
 
Обоснована 
необходимост 
от телемеди - 
цински 
технологии 

помощ. 
 
Обучени 6500 
работещи в 
ЦСМП 
Действащ 
интернет-сайт за 
продължаващо 
обучение. 
 
Въведени 
диагностично-
терапевтични 
алгоритми. 
 
Продължаващо 
въвеждане на 
TETRA 
комуникация на 
територията на 
ЦСМП. 
 
Продължаващо 
въвеждане на 
предаване на 
EKG данни от 
мобилните екипи 
до болнични ЛЗ 

13.Осигуряван
е на 
лекарствени 
продукти и 

Повишаване 
знанията на 
здравните 
професионал

Национална 
здравна 
стратегия 
2008-2013 г. 

Създаване и 
актуализиран
е на 
консенсусни 

декември  Създаване на 
възможност за 
повишаване 
знанията на 

10 % наличие 
на  
консенсусни 
фармако-

50% представени 
в Комисията по 
цени и 
реимубурсиране 
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медицински 
изделия. 

исти за 
рационалната 
лекарствена 
употреба 

фармако-
терапевтичн
и 
ръководства. 

здравните 
професионалисти 
за рационалната 
лекарствена 
употреба 

терапевтични 
ръководства 

(Националния 
съвет по цени и 
реимбурсиране) 
консенсусни 
фармако-
терапевтични 
ръководства. 

14.Оптимизир
ане на 
дейностите по 
държавен 
здравен 
контрол 

Провеждане 
на ефективен 
държавен 
здравен 
контрол. 

Национална 
здравна 
стратегия 
2008-2013 г. 

1.Усъвърше
нстване на 
системите 
за 
мониторинг 
на 
жизнената 
среда. 
 
 
 
 
2. Подобря - 
ване 
контрола на 
предлаганит
е на пазара 
продукти и 
стоки със 
значение за 
здравето на 
човека. 
 
 
 
 
 

постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постоянен 
 

1.Осигуряване на 
нормално 
функциониране и 
подобряване на 
системите за 
мониторинг и 
анализ на 
резултатите.   
 
 
 
 
2. Ограничаване  
разпространениет
о  на пазара на 
продукти и стоки 
със значение за 
здравето на 
човека, които не 
отговарят на 
нормативните 
изисквания.  
 
 
 
 
 

Направени 
подобрения в 
информа - 
ционната 
система 
относно 
държавния 
здравен 
контрол. 
Изготвени 
отчети и 
годишен 
доклад. 
 
 
 
 
 
3. Извършени 
проверки за 
наличие на 
опасни 
продукти и 
стоки на 
пазара 
 
 

100% изготвени 
годишни 
доклади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% извършени 
проверки по 
RAPEX и RASFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% изготвени 
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3. Контрол 
по спазване 
на 
здравните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначе
-ние 
 
 
4. 
Подобряван
е на 
формите и 
начините за 
предоставян
е на 
информация 
за 
обществено
стта, 

 
 
 
 
 
 
 
 
постоянен 

 
3. Намаляване на 
риска за здравето 
на човека и 
спазването на 
нормативните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначение. 
 
 
 
4.Повишаване 
информираността 
на населението. 

 
 
 
 
 
 
 
Анализиране 
и планиране 
дейността на 
РЗИ. 
 
 
 
 
 
 
Предоставяне 
на актуална 
информация 
за дейностите 
по държавния 
здравен 
контрол. 
(проведени 
пресконферен
ции, 
публикувани 
информацион
ни материали, 
актуализиране 
на публичните 
регистри и др.) 
 

планове и отчети 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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15.Осигуряван
е на 
оптимални 
възможности 
за превенция 
срещу 
заболявания. 

Здраве във 
всички 
политики 

Национална 
здравна 
стратегия 

Изпълнение 
на 
Национални
я 
имунизацио
нен 
календар. 
Недопускане 
възникванет
о на 
взривове от 
ваксинопред
отвра-тими 
заболявания 
във 
възрастовит
е групи 
съгласно 
имунизацио
нния 
календар. 

декември Постигане на 
висок 
имунизационен 
обхват с 
основните 
имунизациии. 
Липса на 
взривове от 
ваксинопредотвр
атими инфекции. 

90% 
обхванати 
подлежащи с 
основни 
имунизации. 
 
 
 
 
 

95% обхванати 
подлежащи с 
основни 
имунизации. 
 

 Здраве във 
всички 
политики 

Национална 
здравна 
стратегия 

Изпълнение 
на 
дейностите, 
произтичащ
и от 
Национални
я план на 
Република 
България за 
готовност за 
грипна 
пандемия: 
1.закупуване 

сеп - 
тември-
закупу - 
ване на 
сезонна 
противогр
ипна 
ваксина; 
декември- 
допълва - 
не на 
нацио - 
налния 

Намаляване на 
заболяемостта и 
смъртността от 
грип и ОРЗ и 
предотвратяване 
на тежките 
усложнения; 
ранно 
лабораторно 
доказване на 
циркулиращите 
сезонни грипни 
щамове. 

70% 100% 
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на сезонна 
противогрип
на ваксина 
за рискови 
групи от 
населението
; 
2.допълване 
на 
национални
я резерв от 
антивирусни 
средства; 
3.обезпечав
ане с 
диагностичн
и тестове и 
консумативи 
дейността 
на 
Национална
та 
референтна 
лаборатория 
по грип и 
ОРЗ към 
НЦЗПБ 

резерв от 
АВ 
средства;  
октомври 
– обез - 
печаване 
на НРЛ по 
грип и 
ОРЗ с 
тестове. 

16.Намаляван
е негативното 
влияние на 
фактора шум 
върху 
здравето на 
населението. 

Намаляване и 
предотвратяв
ане на риска 
за здравето 
на 
населението. 

Закон за 
защита от 
шума в 
околната 
среда. 
 
Национална 

Приемане 
на Планове 
за действие 
за 
основните 
пътни 
участъци с 

aвгуст  Намаляване на 
шумовите нива в 
урбанизираните 
райони. 
  

Приемане на 
планове за 
действие въз 
основа на 
стратегически 
карти приети 
през 2012 г. 

Приети планове 
за действие. 
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програма за 
действие по 
околна среда 
и здраве - 
2008-2013 г. 

годишна 
интензивнос
т на 
движение 
над 
3 000 000 
МПС. 

17.Извършван
е на 
ефективен 
контрол на 
източници на 
нейонизиращи 
лъчения 

Спазване на 
нормативната 
уредба 

Закон за 
здравето;   
 
Национална 
програма за 
действие по 
околна среда 
и здраве - 
2008-2013 г. 

Закупуване 
на 
апаратура 
за 
измерване 
на 
електромагн
итни полета. 

декември Закупени до 4 
броя апарати за 
измерване на 
електромагнитни 
полета. 

Заявени 
средства за 
закупуване на 
апарати за 
измерване на 
електромагнит
ни полета. 

Проведени 
измервания 
електромагнитни 
полета в 
населените 
места 

18.Оценка на 
влиянието на 
замърсяванет
о на въздуха 
върху 
здравето на 
населението с 
цел 
предприемане 
на мерки за 
предотвратява
нето му. 

Намаляване 
на риска за 
здравето на 
населението 
в резултат на 
въздействиет
о на 
факторите на 
околната 
среда 

Национална 
програма за 
действие по 
околна среда 
и здраве - 
2008-2013 г. 

Изготвяне 
на оценка на 
здравния 
риск въз 
основа на 
наблюдение 
и анализ на 
данните за 
качеството 
на 
атмосферни
я въздух. 

декември 
 

Намален процент 
на заболеваемост 
на болестите на 
дихателната 
система, 
вследствие на 
замърсяването на 
атмосферния 
въздух. 
 

Наблюдение и 
оценка на 
качеството на 
атмосферния 
въздух с цел 
своевременно 
предупреждав
ане на 
населението 
за 
предприемане 
на мерки за 
предотвратяв
ане на риск за 
здравето при 
извънредни 
ситуации. 

Изготвени 
оценки на 
здравния риск от 
РЗИ с 
установени 
наднормени 
концентрации на 
вредни 
вещества в 
атмосферния 
въздух 
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19.Ограничава
не на 
рисковите 
фактори за 
здравето, 
свързани с 
тютюнопушене
то 

Подобряване 
на 
информирано
стта на 
населението 
за рисковия 
за здравето 
фактор 
тютюнопушен
е. 

Закон за 
здравето; 
Национална 
програма за 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести 2013-
2020 г. 
 

Провежда 
не на 
ефективен 
здравен 
контрол; 
провеждане 
на 
информацио
нни 
кампании и 
национални 
конкурси 

декември Проведени 
информационни 
кампании. 
 
 
Проведени 
национални 
конкурси 
 
 

Провеждане 
на 
информацион
ни кампании. 
 
 
Провеждане 
на 
национални 
конкурси 
 

Проведени две 
кампании; 
 
 
 
реализиран един 
национален 
конкурс. 
 

20.Ограничава
не на 
рисковите 
фактори за 
здравето, 
свързани с 
нездравослов
но 
то хранене 

Ограничаване 
разпростране
нието на най-
често 
срещаните 
незаразни 
заболявания, 
свързани с 
храненето 
 

Национална 
програма за 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести 2013-
2020 г. 

1. Провежда 
- не на 
анкетно 
проучване и 
антропометр
ични 
измервания 
на затлъстя 
- ването при 
деца от 
първи клас. 
 
2. 
Пропаганди
ране на 
кърменето 
по време на 
Световната 
седмица на 
кърменето 
(1 - 8 
август). 

 
април 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октомври 

Проведено 
проучване и 
измерване 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличен брой 
кърмени деца 
поне до шестия 
месец 
 
 
 
 
 
 
 

Разработени 
материали и 
документи за 
проучването 
 
 
 
 
 
 
 
Проведени 
мероприятия в 
15 общини по 
време на 
Световната 
седмица на 
кърменето 
през 2013 г. 
 
 
Проведени 

Установено 
затлъстяване 
при деца  
от първи клас; 
предприети 
мерки за 
ограничаване на 
затлъстяването. 
 
 
 
 
Включени нови 
общини в 
кампанията по 
време на 
Световната 
седмица на 
кърменето. 
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3. Провежда 
- не на 
Национална 
седмица за 
борба със 
затлъстяван
е-то. 

Проведени 
мероприятия по 
време на 
Национална 
седмица за борба 
със 
затлъстяването 

мероприятия в 
28 областни 
града. 

Проведени 
мероприятия в 
50 общини. 
 

21.Намаляван
е интензитета 
на зъбния 
кариес на 
първите 
постоянни 
зъби 

Подобряване 
на оралното 
здраве на 
децата до 18 
г. 
 

Национална 
програма за 
профилактика 
на оралните 
заболявания 
при деца 0-18 
г. в България 
2009 – 2014 г. 

Силанизира
не зъбите на 
до 20 000 
деца на 6-8 
годишна 
възраст 

декември Подобрено 
орално здраве 
при децата, в 
резултат на 
проведеното 
силанизиране. 

Силанизиране 
зъбита на 
деца на 6-8 
годишна 
възраст 

Проведено 
силанизиране на 
зъбите на до 
20 000 деца. 

22.Децентрали
зиране на 
дейностите по 
превенцията и 
контрола на 
СПИН и 
туберкулозата 
в страната. 

Гарантиране 
на равен 
достъп до  
превенция, 
диагностика, 
лечение и 
здравни 
грижи в 
областта на 
ХИВ/СПИН и 
туберкулоза 

1. Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България;                        
2. Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции 
(СПИ) 2008-
2015; 
3.Национална 
програма за 

1. Изготвяне 
на проект на 
бюджет на 
Национална
та програма 
за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции 
(СПИ) за 
2012 г. и 
тригодишна 
бюджетна за 
периода 
2014-2016 г.;  

юни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
юни  
 
 
 
 
 
 

1.Задържане на 
ниското 
разпространение 
на ХИВ  под 1 % 
сред общото 
население   
                                                                                                                                                                                                                                       
2. Намалена 
заболеваемост от 
туберкулоза  
 
 
3. Подобрен 
изход от 
лечението на 
пацинетите с 
туберкулоза 

1.Задържане 
на ниското 
разпространен
ие на ХИВ  
под 1 % сред 
общото 
население   
                                                                                                                                                                                                                                       
2. Намалена 
заболеваемос
т от 
туберкулоза  
 
 
3. Подобрен 
изход от 
лечението на 
пацинетите с 

1.Разпространен
ие на ХИВ под 
1% сред общото 
население                                     
 
 
 
 
 
2. 
Заболеваемост 
от туберкулоза 
27,9 на 100,000 
население  
 
 
 
3.Относителен 
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превенция и 
контрол на 
туберкулозата 
в Република 
България 
2012-2015 г.  
 

 
 изготвяне 
на проект на 
бюджет на 
Национална
та програма 
за 
превенция и 
контрол на 
туберкулоза
та в Р 
България за 
2012 г. и 
тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 
2014-2016 г.; 
изготвяне на 
разчети за 
планиране и 
разпределен
ие на 
необходими
те за 
страната 
диагностику
ми и 
консумативи 
за 
диагностика 
на СПИН, 
хепатит В, 
хепатит С и 

 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 
2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 
2013 г. 
 
 
 
октомври  
 

туберкулоза дял на успешно 
лекуваните 
новооткрити 
случаи с 
белодробна 
туберкулоза с 
положително 
микроскопско 
и/или културелно 
изследване - 
85,6% 
(848 / 990) за 
пациентите, 
регистрирани 
през 2010 г. 
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сексуално 
предавани 
инфекции 
през 2013 г. 
за нуждите 
на 
лаборатории
те в 
страната за 
изпълнение 
на 
Национална 
-та програма 
за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции 
(СПИ); 
събиране, 
обобщаване 
и анализ на 
данни от 
системите 
за 
епидемиоло
гичен 
надзор и 
мониторинг 
на 
пациентите 
със СПИН и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
януари 
февруари. 
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туберкулоза; 
изготвяне на 
техническа 
специфика -
ция за 
необходими 
-те 
количества 
диагности -
куми и 
консумативи 
през 2013 
година за 
нуждите на 
страната в 
изпълнение 
на 
Национална 
-та програма 
за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и СПИ 
2008-2015 и 
Национална 
програма по 
туберкулоза 
2012-2015 г. 
  
Изготвяне 
на 
предложени
я за 
промени в 
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Методиката 
за 
субсидиране 
на 
лечебните 
заведения 
през 2013  г. 
по 
отношение 
на 
лечението 
на 
туберкулоза 
- та  

23.Подобрява
не на 
превенцията, 
качеството на 
диагностиката, 
откриваемостт
а на случаи и 
лечението на 
пациенти с 
мултирезистен
тна 
туберкулоза. 

Гарантиране 
на равен 
достъп до  
превенция, 
диагностика, 
лечение и 
здравни 
грижи в 
областта на 
ХИВ/СПИН и 
туберкулоза 

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България      
 
Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозата 
в Република 
България за 
периода 2012-
2015 г. 

Осъществяв
ане на 
координация  
и контрол на 
лечебните 
заведения 
за 
диагностика 
и лечение 
на 
туберкулоза 
-та, които 
отговарят за 
контрола на 
туберкулоза 
-та на 
регионално 
ниво, 
включителн
о 

Текущо: 
януари-
декември  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущо: 
януари-
декември  
 
 

Подобряване на 
качеството на 
диагностиката на 
туберкулозата и 
откриваемостта 
на случаи с 
мултирезистентна 
туберкулоза  и 
своевременно 
започване на 
лечението                                                          

Подобряване 
на качеството 
на 
диагностиката 
на 
туберкулозата 
и 
откриваемостт
а на случаи с 
мултирезисте
нтна 
туберкулоза  и 
своевременно 
започване на 
лечението.                                                          

Брой 
лаборатории в 
страната, за 
които се 
осигуряват 
диагностикуми и 
консумативи в 
рамките на 
Националната 
програма по 
туберкулоза - 34, 
в това число 
Национална 
референтна 
лаборатория по 
туберкулоза. 
 
Функциониране 
на сектор за 
лечение на 
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проследяван
е на 
пациентите 
с мулти -
резистентна 
туберкулоза. 
 
Определяне 
на нивата на 
лаборато - 
риите, които 
извършват 
диагностика 
за 
туберкулоза, 
с оглед 
регламентир
ане 
изследванет
о за 
лекарствена 
чувствителн
ост на 
потвърденит
е с 
културелно 
изследване 
пациенти с 
туберкулоза. 
 
3. Изготвяне 
на разчети 
за 
планиране и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущо: 
януари 
декември  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октомври  
 
 
 
 
 
 
 
Текущо: 

пациентите с 
мултирезистентн
а туберкулоза. 
 
 
Проследяване и 
мониторинг на 4 
пациента от 
първа кохорта, 
започнали 
лечение през 
2009 г. и 55 
пациента от 
втора кохорта, 
започнали 
лечение през 
2011 г. и  42 
пациенти от 
трета кохорта, 
започнали 
лечение през 
2012 г. с 
лекарствени 
препарати от 
втора линия, 
закупени със 
средства от 
Глобалния фонд 
за борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария, които 
се доставят чрез 
Комитета 
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разпределе 
-ние на 
необходими- 
те за 
страната 
диагностику-
ми и 
консумативи 
за 
диагностика 
на 
туберкулоза-
та през 2013 
г. за 
нуждите на 
лаборатории
-те в 
страната и 
Национална
-та 
референтна 
лаборатория 
по 
туберкулоза. 
 
4. Изготвяне 
на 
техническа 
специфика-
ция за 
необходими-
те 
количества 
диагностику-

януари 
декември  
 

«Зелена 
светлина» към 
СЗО. 
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ми за 
туберкулоза 
през 2014 г.  
 
5. Участие в 
редовни 
месечни 
заседания 
на 
Експертната 
комисия за 
назначаване 
и монитори -
ране на 
лечението 
на 
пациентите 
с МДР-ТБ 
към СБАЛББ 
Габрово 
ЕООД 
включителн
о чрез 
посещения 
на място. 

24.Задълбоча
ване на 
сътрудничеств
ото с 
неправителств
е-ните 
организации 
за 
интегрирането 

Гарантиране 
на равен 
достъп до  
превенция, 
диагностика, 
лечение и 
здравни 
грижи в 
областта на 

Програма на 
правителствот
о за 
европейско 
развитие на 
България  
 
Национална 
програма за 

С оглед 
изпълнение 
на дейности 
по 
превенцията 
на ХИВ и 
туберкулоза 
сред 
уязвимите 

 
 
 
 
 
 
Януари – 
април 
2013 г. 

Увеличаване на 
покритието на 
групите в най-
висок риск с 
услуги за 
превенция на 
ХИВ и 
доброволно 
консултиране и 

Увеличаване 
на покритието 
на групите в 
най-висок риск 
с услуги за 
превенция на 
ХИВ и 
доброволно 
консултиране 

функциониращи 
7 нископрагови 
центъра за лица, 
инжекционно 
употребяващи 
наркотици.  
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им за 
предоставяне 
на услуги в 
здравния и 
социалния 
сектор. 

ХИВ/СПИН и 
туберкулоза 

превенция и 
контрол на 
туберкулозата 
в Република 
България за 
периода 2012-
2015 г. 
 
 
 
Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и СПИ 
2008-2015 г. 

групи от 
неправителс
твени 
организации
: 
1. 
Подписване 
и 
ратифицира
-не на 
Споразумен
ието с 
Глобалния 
фонд за 
борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза 
и малария 
за 
продължава
-не на 
финансиран
е- то през 
Фаза 2 на 
Програма 
„Укрепване 
на 
Национална
-та програма 
по 
туберкулоза“ 
за периода 
2012-2014 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември  

изследване за 
ХИВ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранно откриване 
на туберкулоза 
сред групите в 
най-висок риск. 
 
 
 
 
 
 
 

и изследване 
за ХИВ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранно 
откриване на 
туберкулоза 
сред групите в 
най-висок риск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функциониращи 
6 здравно-
социални 
центъра, 
базирани в 
ромска общност 
и изграждане на 
2 нови центъра в 
процес на 
изграждане на 
17 
функциониращи 
мобилни 
медицински 
кабинети, 
закупени със 
средства от 
Глобалния фонд 
за борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулярно 



 23 

2. 
Координира-
не на 
отговорните 
структури за 
изпълнение 
на 
Национални
-те програми 
за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ/СПИН и 
туберкулоза: 
а) 30 
регионални 
лечебни 
заведения, 
които да 
отговарят за 
превенция, 
диагностика, 
лечение и 
контрол на 
туберкулоза-
та;   
 
 
б) 5 
функциони -
ращи 
сектори за 
лечение на 
ХИВ/СПИН;  

 
 
 
 
 
 
 
.   

 
 
 
 
 
.   

изпълнение на 
специфични 
дейности за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозата 
сред уязвимите 
групи във всички 
28 области в 
страната. 
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в) 28 
Регионални 
здравни 
инспекции; 
г) 
Национални 
центрове; 
д) 13 звена 
за второ 
поколение 
за 
епидемиоло
гичен 
надзор на 
ХИВ; 
е) 19 
Кабинета за 
анонимно и 
безплатно 
консултиран
е и 
изследване 
за СПИН. 

25. Успешно 
изпълнение на 
проекти, 
финансирани 
от 
Структурните 
фондове на 
ЕС 

Стратегическ
а цел IX  
Ефективно 
членство в 
Европейския 
съюз 

Национална 
здравна 
стратегия 
2008-2013 г. 

Изпълнение 
на проекти 
„ПУЛСС“, 
„СПРИ и се 
прегледай“, 
„Информира
ни и здрави“, 
„ПОСОКА: 
семейство“, 
„БаЗИС“, 
„Нови 

1.Проект 
„ПУЛСС“ – 
м. 
ноември 
2013 г.; 
2.Проект 
„СПРИ и 
се 
прегледай
“: м. 
декември 

1. По проект 
„ПУЛСС“: 
Проведени 
обучения и 
подобряване 
качеството на 
предоставяната 
спешна 
медицинска 
помощ; 
2. По проект 

1. 20% 
2. 30% 
3. 85% 
4. 20% 
5. 5% 
6. 5 % 
7. 20% 

1. 100% 
2. 100% 
3. 100 % 
4. 100 %  
5. 30 % 
6. 70 % 
7. 100 % 
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възможности 
за лекарите 
в България“ , 
„Aкредитаци
я на 
лечебните 
заведения и 
продължите
лното 
обучение на 
медицинския 
персонал”  

2013 г.; 
3.Проект 
„Инфор -
мирани и 
здрави“: 
м. май 
2013 г.; 
4.Проект 
„ПОСОКА: 
семейство
“: м. 
декември 
2013 г.; 
5.Проект 
„БаЗИС“: 
декември 
2014 г.; 
6.Проект 
„Нови 
възмож -
ности за 
лекарите 
в 
България“
: м. май 
2013 г.; 
7.Проект 
„Aкреди -
тация на 
лечебните 
заведения 
и продъл -
жителното 
обучение 

„СПРИ и се 
прегледай“: 
внедрен 
Национален 
скринингов 
регистър, 
създадена 
инфраструктура 
на скрининга, 
проведени 
скринингови 
изследвания и 
проведени 
информационни 
кампании; 
3. По проект 
„Информирани и 
здрави“:  

Проведени 
финални 
дейности, 
верифицирани 
финални разходи; 
4. По проект 
„ПОСОКА: 
семейство“: 
извършени 
обучения за 
персонала в 
ДМСГД, 
обучения за 
персонала на 
новите услуги, 
проведени 
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на меди 
цинския 
персонал”: 
м. 
декември 
2013 г. 
 
 

информационни 
кампании, 
извършени 
оценки на деца и 
семейства, 
изготвени 
методики за нови 
услуги; 

5. Проект 
„БАЗИС“: 
финализиране на 
тръжната 
процедура и 
стартиране 
подготовката на 
националната 
здравно-
информационна 
система; 
6.По проект „Нови 
възможности за 
лекарите в 
България“: 
финансиране 
специализацията 
на 1000 лекаря-
специализанта, 
предоставяне на 
промоционни 
матерали и 
медицинска 
литература; 
7.По проект 
„Aкредитация на 
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лечебните 
заведения и 
продължителното 
обучение на 
медицинския 
персонал”: 
Актуализиране на 
39 медицински 
стандарта и 
изготвяне на 49 
нови медицински 
стандарта. 

26. Включване 
на сектор 
„Здравеопазва
не” в 
програмите за 
следващия 
програмен 
период 2014-
2020 

Повишаване 
на жизнения 
стандарт чрез 
конкурентоспо
собно 
образование 
и обучение, 
създаване на 
условия за 
качествена 
заетост и 
социално 
включване и 
гарантиране 
на достъпно и 
качествено 
здравеопазва
не. 

Национална 
програма за 
развитие: 
България 
2020 

Участие в 
тематични 
работни 
групи за 
изготвяне на 
Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 
2014-2020 и 
ОП „Региони 
в растеж“; 
Участие в 
работна 
група за 
изготвяне на 
споразумени
е на 
партньорств
о. 

2013 г. Защитени мерки 
за сектор 
„Здравеопазване“ 
в двете 
оперативни 
програми. 

50% 100% 

27.  Приоритет 5 Програма на Участие в Текущо Защита на Брой участия;  
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Работа за 
постигане на 
приоритетите 
на  
ротационните 
председателст
ва на ЕС в 
областта на 
здравеопазва -
нето 
(Председател 
-ство на 
Ирландия и 
Латвия). 

 
 
 
 
 
Ефективно 
участие на в 
процеса на 
вземане на 
решения на 
Европейския 
съюз в 
областта на 
здравеопазва
нето.  
 

правителство
то за 
европейско 
развитие 
(2009-2013) 
 
Годишната 
програма за 
участие на 
Република 
България в 
процеса на 
вземане на 
решения на 
Европейския 
съюз;  
Шестмесечна 
програма с 
приоритетни 
за България 
теми и 
досиета, 
които ще се 
разглеждат в 
рамките на 
председателс
твата на 
Съвета на ЕС. 

срещите на 
работните 
органи на 
институциит
е на ЕС. 
Участие в 
неформални 
и редовни 
заседания 
на Съвета на 
министрите 
на 
здравеопазв
ането на 
държавите-
членки на 
ЕС. 

националния 
интерес и на 
българската 
позиция по 
приоритетни 
досиета и теми в 
областта на 
здравеопазванет
о.  
 

доклади; 
позиции;   

28. 
Ефективно 
участие в 
работата на 
Съвета по 
европейски 

Изпълнение 
на 
ангажиментит
е на 
Република 
България, 

План за 
действие за 
2013 г. с 
мерките, 
произтичащи 
от членството 

Изпълнение 
на срок на 
заложените 
в Плана за 
действие 
мерки с 

Текущо Приети закони,  
подзаконови 
нормативни и 
административни  
актове.  
 

Мерки от 
компетентнос
тта на  РГ 22 
„Здравеопазв
ане” (мерки 
154-159); РГ 1 

% на изпълнени 
мерки от  Плана 
за действие. 
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въпроси към 
Министерски 
съвет.   

произтичащи 
от членството 
в ЕС в сектор 
здравеопазва
-не; 
изпълнени 
законодателн
и решения в 
съответствие 
с 
европейското 
право. 

на Република 
България. 
 

отговорна 
институция 
МЗ.   

„Свободно 
движение на 
стоки” (мерки 
1-7); РГ 13 
„Социална 
политика и 
заетост 
(мярка 110); 
РГ 20„Околна 
среда” (мярка 
152).  

29.Изпъл- 
нение на 
международни
те 
ангажименти в 
областта на 
здравеопазва-
нето. 

Приоритет 5 Програма на 
правителство
то за 
европейско 
развитие 
(2009-2013) 

Изпълнение 
на 
ангажимен-
тите, 
произтичащи 
от 
членството в 
Световната 
здравна 
организация, 
Здравната 
мрежа на  
Югоизточна 
Европа, 
международ
ни 
конференци
и, семинари, 
ангажименти
, свързани с 
изпълнение 
на 

Текущо Обмяна на опит и 
добри практики 
по отношение на 
здравната 
политика. 

Брой 
мероприятия 
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двустраннит
е 
международ
ните 
споразумени
я в областта 
на  
здравеопазв
ането. 

30. Провеждане 
на активна 
медийна 
политика и  
връзки с 
общественостт
а за 
разясняване на 
политиката на 
МЗ в отделните 
сектори на 
здравеопазване
то 

Подобряване 
информира-
ността на 
гражданите 
относно 
достъпа до  
болнична и 
извънболничн
а помощ,  
възможностит
е на 
електронното 
здравеопазва
-не,  ролята 
на контрола 
върху 
качеството на 
медицинската 
дейност, 
провежданата  
лекарственат
а политика, 
развитие на 
донорството и 
трансплантац

Концепция за 
по-добро 
здравеопазва
не, 
Национална 
здравна 
стратегия, 
Устройствен 
правилник на 
МЗ 

1.1. 
Организиран
е на 
проучвания 
на 
общественот
о мнение по 
различни 
теми от 
секторните 
политики 

януари- 
декември 

Възможност за 
провеждане на  
ефективна 
управленска и 
информационна 
политика. 

Договор, 
който 
приключва 
през м. април 
и провеждане 
на конкурс за 
избор на 
изпълнител. 

Провеждане на 
ефективна 
управленска и 
информационна  
политика, въз 
основа на 
анализираните 
нагласи на 
общественото 
мнение относно 
провежданите 
реформи. 
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иите. 

   1.2. 
Публикуване 
на интернет 
страницата 
на МЗ  на 
информацио
нни 
материали, 
нормативни 
документи, 
практически 
указания, 
регистри   

януари- 
декември 

Повишаване на 
информираността 
на гражданите. 

Ежедневно 
актуализиран
е на 
интернет-
страницата на 
МЗ. 

По-добра 
информираност 
на гражданите 
относно достъпа 
до 
здравеопазване и 
промените в 
нормативната 
уредба. 

   1.3. 
Отговори на 
въпроси на 
медиите, 
организиран
е на участия 
в медиите на 
представите
ли на МЗ и 
неговите 
структури     
 

януари- 
декември 

Повишена 
информираност  
на населението и 
медицинските 
специалисти. 

постоянен По-добра 
информираност 
на гражданите 
относно 
дейността на МЗ. 

   1.4. 
Съобщения, 
пресконфе-
ренции, 
национални 
информа-
ционни 
кампании.  

януари-
декември 

Изграждане на 
позитивна 
обществена 
нагласа  

Изготвяне на 
прессъобще-
ния, 
организиране 
на 
пресконферен
-ции и други 
публични 

По-добра 
информираност 
на населението.  
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изяви. 

   1.5. 
Функционира
не на звено 
„Гореща 
линия” за 
сигнали и 
жалби на 
граждани. 

януари-
декември 

По-добра 
информираност 
на гражданите 
относно техните 
права и 
задължения в 
сектор 
здравеопазване. 

Постиганата е 
по-добра 
информирано
ст на 
пациентите за 
правата и 
задълженията 
им. 

Брой консултации 
по телефон, брой 
отговори по 
имейл, брой 
подадени сигнали 
към контролните 
органи, брой 
изготвени текущи 
анализи. 

31. 
Провеждане 
на активна 
медийна 
политика във 
връзка с 
реализацията 
на 
Средносрочна
та рамкова 
инвестиционна 
програма на 
МЗ по 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие“. 

Подобряване 
информи-
раността на 
гражданите 
относно 
изграждането 
на центрове 
за ранна 
диагностика и 
лечение на 
онкологични 
заболявания 

Концепция за 
преструктурир
ане на 
болничната 
помощ, 
Национална 
здравна 
стратегия.  

2.1. 
Организиран
е на начални 
и 
заключителн
и 
пресконфере
нции. 

януари-
декември 

Подобряване 
информираността 
на гражданите 
относно 
същността и 
ползите за 
населението от 
реализирането на 
проектите. 

Организирани 
пресконферен
-ции в 8 
лечебни 
заведения 

5 броя  
пресконференции 
за стартиране на 
проектите, 13 
броя 
заключителни 
пресконференции 

   2.2. 
Организиран

януари-
декември 

Подобряване 
информираността 

Периодични 
участия на 

Провеждане на 
активна 
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е на 
медийни 
участия за 
отчитане 
напредъка 
на проектите 

на гражданите 
относно 
напредъка на 
проектите 

експерти от 
МЗ в радио и 
телевизионни  
предавания, 
информация в 
печатните 
издания 

информационна 
политика. 

32. 
Провеждане 
на активна 
медийна 
политика във 
връзка с 
реализацията 
на проекти по 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие“. 

Подобряване 
информирано
стта на 
гражданите 
относно 
реализиранет
о проектите 
„Спри и се 
прегледай” и 
„Нови 
възможности 
за лекарите в 
България”  

Концепция за 
по-добро 
здравеопазва
не, 
Национална 
здравна 
стратегия.  

3.1. 
Организиран
е 
пресконфере
нции и на 
медийни 
участия 
относно 
същността и 
реализацият
а на  
проектите 

януари-
декември 

Подобряване 
информираността 
на гражданите 
относно 
същността и 
ползите за 
населението от 
реализирането на 
проектите 

Периодични 
участия на 
експерти от 
МЗ в радио и 
телевизионни 
предавания, 
информация в 
печатните 
издания. 

Провеждане на 
активна 
информационна 
политика. 

33. 
Организиране 
и провеждане 
на национална 
кампания в 
подкрепа на 
развитието на 
донорството и 
трансплантаци
ите. 

Изграждане 
на позитивна 
обществена 
нагласа 
относно 
донорството и 
трансплантац
иите 

Концепция за 
по-добро 
здравеопазва
не, 
Национална 
здравна 
стратегия, 
Устройствен 
правилник на 
МЗ 

Съобщения, 
пресконфере
нции, 
кампании в 
подкрепа на 
донорството 
и 
транспланта
циите    

януари-
декември 

Позитивна 
обществена 
нагласа по 
отношение на 
донорството, 
което да 
подпомогне 
увеличаване броя 
на 
трансплантациит
е в България 

Изготвяне на 
прессъобщен
ия, 
организиране 
на 
пресконферен
ции и други 
публични 
изяви, 
поддържане 
на страница 
във фейсбук. 

По-добра 
информираност 
на населението 
относно 
донорството. 

34.Недопускан
е на 

Реформа във 
финансиране

Тригодишна 
бюджетна 

Не се 
допуска 

Текущо Извършване на 
плащания към 

Няма 
просрочени 

Министерството 
продължава да 
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просрочените 
плащания за 
системата на 
Министерство 
на 
здравеопазван
е-то.  
 

то на 
здравеопазва
нето – 
ефективно 
използване на 
финансовите 
ресурси  
 

прогноза  
 

сключване 
на договори, 
които не са 
обезпечени с 
бюджетни 
средства.  
 

изпълнителите по 
договорите в 
договорените 
срокове.  
 

плащания. не отчита 
просрочени 
плащания.  
 

35.Финансово 
обезпечаване 
на лечебни 
заведения за 
дейности, 
които следва 
да се 
финансират от 
министерствот
о.  
 

Финансиране 
на извършени 
в 
съответствие 
с 
медицинските 
стандарти 
дейности.  
 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза  
 

Разписване 
на ред за 
субсидиране 
на 
лечебните 
заведения, 
на база 
извършена 
дейност, с 
разработван
е на 
съответните 
механизми 
за отчетност 
и  
контрол. 

Първо 
тримесечи
е 

Финансира
-не на база 
количество 
и качество 
на 
извършена 
дейност.  

 

 

Утвърдена 
методика, 
сключени 
договори 

Утвърдена 
методика, 
сключени 
договори, 
финансиране за 
своевременно 
извършена 
качествено 
медицинска 
дейност.  
 

36.Обезпечава
-не на 
дейностите, 
свързани със 
събираемостт
а на приходите 
в системата на 
министерствот
о.  
 

Реформа във 
финансиране
то на 
здравеопазва
нето  
 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза  
 

Прилагане 
на 
нормативнат
а уредба от 
структурите 
в системата 
на мини-
стерството.  
 

Текущо Максимална 
събираемост на 
средствата, 
определени в 
нормативната  
Уредба. 

 45 млн. лв. 
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37.Своевременн
о и качествено 
обработване на 
материалите и 
документите, 
съдържащи 
класифицирана 
информация. 

Недопускане 
на 
нерегламенти
ран достъп до 
нея. 

Закон за 
защита на 
класифицира
ната 
информация. 
/ЗЗКИ/ 

Приемане на 
документите 
и 
материалите 
и 
предоставя-
нето им по 
предназначе
ние. 
Своевремен
но 
изпращате 
на 
изходящата 
кореспон-
денция. 
Акуратно 
водене на 
регистрите. 
Изготвяне на 
електронен 
регистър. 

постоянен Подобряване на 
деловодната 
дейност в 
регистратурата за 
класифицирана 
информация. 

Много добро 
състояние. 

Постигане на 
отлично 
състояние. 

38.Своевремен
но проучване, 
издаване на 
разрешения за 
достъп до КИ и 
обучение на 
служителите 
заложени в 
списъка по чл. 
37 от ЗЗКИ. 

 ЗЗКИ и 
Правилник за 
прилагане на 
ЗЗКИ. 

Подготовка 
на 
документите 
и 
изпращането 
им в ДАНС. 
Първоначалн
о и текущо 
обучение на 
получилите 
разрешения. 
Водене на 

постоянен Постигане на 
100% обхват на 
служителите от 
списъка. 

Проучени и 
преминали 
първоначално 
обучение на 
около 90%. 

Постигане на 
текущо обучение 
на всички 
служители. 
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необходимит
е регистри. 

39.Извършван
е на годишна 
проверка на 
регистратурата 
за 
класифициран
а информация. 

 ЗЗКИ и 
Правилник за 
прилагане на 
ЗЗКИ. 

цялостна 
проверка на 
регистратура
-та. 
Изготвяне на 
необходимит
е протоколи. 
Отразяване 
на 
протоколите 
в регистрите. 

април Цялостна 
проверка на 
регистратурата от 
назначената 
комисия. 

Всички 
материали и 
документи са 
в наличност. 

Проверка на 
материалите и 
документите и 
извършване на 
необходимия 
анализ. 

40. Да се даде 
независима и 
обективна 
оценка за 
състоянието 
на 
одитираните 
системи за 
финансово 
управление и 
контрол. 
 

Укрепване на 
вътрешния 
контрол на 
Министерство 
на 
здравеопазва
нето чрез 
предоставяне 
на обективна 
оценка и 
препоръки за 
подобряване 
на 
ефективностт
а му; 
 

Стратегическ
и план за 
дейността на 
дирекцията за 
периода 2012-
2014г.  
Годишен план 
за дейността 
на дирекцията 
2012г. 

Извършване 
на вътрешни 
одити 

 Укрепване на 
вътрешния 
контрол  

28 извършени 
одитни 
ангажименти. 

 

41. Да се 
оценят 
процесите за 
идентифицира
-не, оценяване 

Подобряване 
на 
разбирането 
за вътрешен 
контрол и 

   Спазване 
изискванията на 
Закона за 
финансовото 
управление и 
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и управление 
на риска, 
въведени от 
министъра и 
ръководителит
е на 
второстепенни
те 
разпоредители 
с бюджетни 
средства. 
 

ефективно 
прилагане 
изискванията 
на Закона за 
финансовото 
управление и 
контрол в 
публичния 
сектор; 
 

контрол в 
публичния сектор, 
както и 
законосъобразнос
тта на   
извършваните 
разходи и 
получавани 
приходи. 
 

42. Да се 
оцени 
съответствиет
о на дейността 
на 
министерствот
о и неговите 
второстепенни 
разпоредители 
с бюджетни 
средства със 
законите, 
подзаконовите 
и вътрешните 
актове и 
договори; 
надеждността 
и 
всеобхватност
та на 
финансовата и 
оперативната 

Повишаване 
качеството на 
одитните 
ангажименти, 
чрез 
прилагане на 
добри 
практики, 
участие в 
обучения, 
семинари и 
обмяна на 
опит с 
дирекции от 
други 
структури; 
 

   Спазване 
изискванията на 
Закона за 
вътрешния одит в 
публичния сектор, 
Наръчниците по 
вътрешен одит и 
Стандартите 
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информация и 
създадената 
организация 
по опазване на 
активите и 
информацията
. 
 

43.Оптимизира
не на лечебни 
заведение 

Преструктури
ране и 
ефективно 
управление 
на 
болничната 
помощ 
/Стратегическ
а цел 4 от 
Националнат
а здравна 
стратегия 
/НЗС/  

Национална 
здравна 
стратегия 

Преструктур
иране на 
лечебните 
заведения 
чрез 
сливане и 
вливане. 
 
Оптимизира
не на 
управлениет
о. 
 
Програми за 
дейността на 
лечебните 
заведения. 

декември Намаляване броя 
на лечебните 
заведения и 
подобряване 
обслужването на 
пациентите. 

68 лечебни 
заведения с 
държавно и 
смесено 
държавно и 
общинско 
участие в 
капитала (1 в 
ликвидация) 

Намаляване броя 
на лечебните 
заведения, 
съобразно 
нуждите на 
населението. 
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44. Преструкту-
ри-ране на 
болнич-ния 
сектор. 

Реализиране 
на 
инвестиционн
ата политика 
на МЗ 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
 
Национална 
здравна 
стратегия 

Извършване 
на 
необходимит
е СМР;  
 
Доставка на 
необходимат
а 
медицинска 
апаратура; 

декември Подобряване 
здравното 
обслужване на 
населението 

68 лечебни 
заведения с 
държавно и 
смесено 
държавно и 
общинско 
участие в 
капитала и 12 
държавни 
психиатрични 
болници. 

Брой извършени 
СМР 
 
 
Брой доставена 
медицинска 
апаратура 

Анализ на 
собственост
та на 
лечебните 
заведения и 
ВРБК и 
методически 
указания 
към същите. 

септември Оптимизи-ране на 
контрола и 
управлението на 
сградния фонд и 
терените 

 Анализ на 
собствеността на 
68-те лечебни 
заведения 

45.  Ефективно 
управление на 
неоперативнит
е активи, 
собственост на 
лечебните 
заведения 

Преструктури
ране и 
ефективно 
управление 
на 
болничната 
помощ  
 
                 

Национална 
здравна 
стратегия. 

Провеждане 
на 
процедури 
за 
разпореждан
е с 
неоперативн
и активи;  
 
 
Провеждане 
на 
процедури 
за избор на 

декември Освобождава-                                   
не на финансов и 
човешки ресурс, 
използван за под-
държане на 
неоперативните 
активи; 
използване на 
средствата от 
разпоредителнат
а сделка за 
инвестиции и 
подобряване на 
качеството на 

Регистър с 
оперативни и 
неоперативни 
активи на 
лечебни 
заведения. 
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партньор и 
сключване 
на договори 
за публично-
частно 
партньорств
о.  

медицинските 
услуги.  
 

46.Подобряване 
на финансовите 
резултати на 
лечебните 
заведения, в т.ч. 
намаляване на 
просрочените 
задължения 

Подобряване 
управлението 
на лечебните 
заведения 
/Стратегическ
а цел 4 от 
НЗС/ 

Национална 
здравна 
стратегия. 

Оптимизира-
не на 
структурата 
на 
лечебните 
заведения и 
намаляване 
на губещите 
звена; 
 
контрол, 
мониторинг, 
представяне 
на 
погасителни 
планове. 

текущо Подобряване на 
финансовите 
резултати;  
намаляване на 
просрочените 
задължения и 
недопускане на 
нови.  

Месечни, 
тримесечни и 
текущи отчети 

Годишни 
финансови 
отчети на 
лечебните 
заведения. 

 


