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Цели на администрацията за 2014 г.  
 
Наименование на администрацията:  Министерство на здравеопазването 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014г. Стратегически цели Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 
2014 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1.Усъвършенства
не на 
нормативната 
база в областта 
на медицинските 
дейности  

Подобряване 
организацията на 
медицинските 
дейности и на 
модела на 
здравното 
осигуряване  

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020  
 
Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020  
 
Национална 
програма за 
реформи  
2011-2015 г. в 
изпълнение на 
Стратегия „Европа 
2020“  

Промени в 
нормативни 
актове и 
закони за 
основните 
пакети 
медицински 
дейности, за 
организацията 
на 
медицинската 
дейност,  за 
регламенти на 
качеството на 
медицинската 
дейност, за 
подобряване 
достъпа на 
населението  

 12.2014  Оптимизиран 
пакет дейности,  
заплащани от 
НЗОК  
Подобрен 
достъп до 
качествена 
медицинска 
помощ  

Действащи 
нормативни актове  

Променени 
нормативни 
актове  

2.Изпълнение  
на Управленската 
програма 
на 
Правителството 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост“  

Координация за 
изпълнението на 
заложените 
дейности  

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020  
 
Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020  

Създаване и 
координиране 
на дейността 
по работни 
групи  

12.2014  Изпълнение на 
заложените 
дейности в 
управленската 
програма 
на 
Правителството 
 

Брой работни групи 
и проведени 
съвещания  

Изпълнени 
дейности от 
Управленскат
а програма 
на 
Правителство
то 
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Национална 
програма за 
реформи  
2011-2015 г. в 
изпълнение на 
Стратегия „Европа 
2020“ 

3.Изпълнение на 
дейностите в 
Национална 
здравна 
стратегия 2014-
2020  
 

Координация за 
изпълнението на 
заложените 
дейности 

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020  
 

Създаване и 
координиране 
на дейността 
по работни 
групи  

12.2014  Изпълнение на 
заложените 
дейности в 
стратегията  

Брой проведени 
срещи и 
реализирани 
дейности 

Изпълнени 
дейности от 
Национална 
здравна 
стратегия 
2014-2020  
 

4.Изпълнение на 
дейностите в 
Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020  
 

Координация за 
изпълнението на 
заложените 
дейности 

Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020  
 

Създаване и 
координиране 
на дейността 
по работни 
групи  

12.2014  Изпълнение на 
заложените 
дейности в 
стратегията  

Брой проведени 
заседания  

Изпълнени 
дейности от 
Национална 
програма за 
развитие: 
България 
2020  
 

5.Изпълнение на 
дейностите в 
Национална 
програма за 
реформи  
2011-2015 г. в 
изпълнение на 
Стратегия Европа 
2020 

Координация за 
изпълнението на 
заложените 
дейности 

Национална 
програма за 
реформи  
2011-2015 г. в 
изпълнение на 
Стратегия „Европа 
2020“ 

Създаване и 
координиране 
на дейността 
по работни 
групи  

12.2014  Изпълнение на 
заложените 
дейности в 
стратегията  

Брой проведени 
съвещания  

Изпълнени 
дейности от 
Национална 
програма за 
реформи  
2011-2015 г. в 
изпълнение 
на Стратегия 
Европа 2020 

6.Изпълнение на 
Национални 
програми в 
областта на 
здравеопазванет
о  

Координация за 
изпълнението на 
Национални 
програми в 
областта на 
здравеопазването 

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020 

Координиране 
на дейности 
по работни 
групи 

12.2014 Изпълнение на  
дейности от 
Национални 
програми в 
областта на 
здравеопазванет

Брой проведени 
срещи и 
реализирани 
дейности  

Изпълнени 
дейности от 
Национални 
програми в 
областта на 
здравеопазва
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о нето 

7.Разработване 
на нови 
национални 
програми по 
приоритети   

Координация на 
разработването на 
нови национални 
програми 

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020 

Създаване и 
координиране 
на дейността 
по работни 
групи 

12.2014 Изпълнение 
дейности по 
разработване на 
нови национални 
програми по 
приоритети   

Брой проведени 
срещи и 
реализирани 
дейности 

Създадени 
нови 
национални 
програми по 
приоритети   

8. Подобряване 
организацията на 
медицинската 
помощ при 
спешни състояния 

1.Поддържане и 
усъвършенстване 
на 
комуникационната 
система на 
спешната 
медицинска помощ. 
2. Поддържане и 
усъвършенстване 
свързаността на 
информационната 
система на СМП с 
тази на ЕЕНСП -
тел. 112. 
3. Подобряване 
координацията с 
останалите служби 
за спешно 
реагиране при 
кризисни ситуации. 
4. Подобряване 
взаимодействието 
на ЦСМП с 
лечебните 
заведения за 
болнична помощ 
при обслужването 
на пациенти със 
спешни състояния. 

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020 

Актуализиран
е на 
нормативната 
уредба за 
организацията 
на спешната 
медицинска 
помощ. 
Продължаващ
о обучение на 
работещите в 
ЦСМП и СПО. 
Утвърждаване 
изпълнението 
на 
диагностично-
терапевтични 
алгоритми на 
най-често 
срещаните 
спешни 
състояния. 
Изграждане 
на спешни 
отделения в 5 
ЦСМП. 
Изграждане 
на три спешни 
болнични 
комплекси – 
Плевен, В. 

12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постояне
н 
 
 
 
 
 
 
Постояне
н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2014 
 

Подобряване 
качеството на 
оказваната 
спешна помощ. 
 
Подобряването 
на 
координацията  
между всички 
спешни служби и 
готовността за 
действия при 
бедствия и 
аварии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнение 
удължаване на 
проект ПУЛСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучени 460 
лекари и 
медицински 
специалисти 
от СПО. 
 
 
 
Въведени 
диагностично 
терапевтични 
алгоритми. 
 
 
Изградени на 
5 СПО към 
ЦСМП и 3 
СБК. 
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Търново и 
Бургас. 
Изграждане и 
въвеждане на 
ТЕТРА 
комуникацион
на система 
съвместно с 
МВР в 
областите 
Бургас и 
Хасково. 
Въвеждане на 
телемедицинс
ки технологии 
в 5 ЦСМП. 
 
 

 
12.2014 
 
 
 
 
 
 
12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продължава
що 
въвеждане на 
ТЕТРА. 
 
 
 
 
Въвеждане на 
телемедицин
ата. 
 
 

9.Оптимизиране 
на дейностите по 
държавен здравен 
контрол 

Осигуряване на 
ефективен 
държавен здравен 
контрол, с цел 
опазване на 
общественото 
здраве 

Национална 
здравна стратегия 
Закон за здравето  

1.Усъвършен-
стване на 
системите за 
мониторинг на 
жизнената 
среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постояне
н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Осигуряване 
на нормално 
функциониране 
и подобряване 
на системите за 
мониторинг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализиране и 
усъвършенстване 
на 
информационните 
системи за 
събиране и 
анализиране на 
данните от 
провеждания 
мониторинг. 
 
 
 
Актуализиране на 
мониторинговите 

Актуализира-
ни и 
усъвършенст
вани  
информацион
ни системи за 
събиране и 
анализиране 
на данните от 
провеждания 
мониторинг. 
Актуализира- 
ни  
мониторинго-
ви програми.   



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Предпазване 
от употребата на 
питейни води и 
води за къпане 
несъответстващ
и на 
нормативните 
изисквания 
 
 
1.3.Осигуряване 
по-добра  
защита на 
населението от 
въздействието 
на йонизиращи 
лъчения  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

програми.   
 
Обновяване и 
поддържане на 
лабораторно 
оборудване и 
внедряване на нови 
методи за анализ 
 
Изготвяне на отчети 
и годишни доклади 
 
 
Намаляване % на 
несъответстващи 
анализи на: 
- питейни води   
- води за къпане  
- минерални води 
- води от басейни 
за обществено 
ползване 
 
Актуализиране на 
Наредба № 9 за 
качеството на 
водата 
предназначена за 
питейно-битови 
цели връзка с 
Директива 2013/51/ 
ЕВРАТОМ на 
Съвета от 
22.10.2013 г. 
Намаляване % на 
несъответстващи 
анализи за  
радионуклиди. 

Закупена 
нова 
апаратура и 
въведени 
нови методи 
 
 
 
Изготвени 
годишни 
доклади 
 
Намален % 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализира-
не на 
нормативния 
акт в срок 
 
 
 
 
Намален % 
 
 
 
Повишен % 
на обхват 
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2.Подобрява-
не контрола 
на 
предлаганите 
на пазара 
продукти и 
стоки със 
значение за 
здравето на 
човека 
 
 
3.Контрол по 
спазване на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постояне
н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4. Защита на 
населението от 
въздействието 
на 
нейонизиращи 
лъчения  
 
 
 
 
1.5. 
Ограничаване 
въздействието 
на наднормени 
шумови нива 
върху 
населението.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ограничаване  
разпространение
-то  на пазара на 
продукти и стоки 
със значение за 
здравето на 
човека, които не- 
отговарят на 
нормативните 
изисквания. 

Повишаване  % на 
обхват  на 
населението със 
специализирани 
медицински 
прегледи 
 
 
Брой извършени 
контролни 
измервания на 
стойностите на 
електромагнитни 
полета и % 
обхванати места с 
продължително 
пребиваване на 
хора 
 
Изпълнение на 
програмите за  
мониторинг на 
шума  
 
Извършен анализ 
на резултатите от 
мониторинга. 
Дадени препоръки 
на общините за 
ограничаване 
въздействието на 
наднормени 
шумови нива върху 
населението.  
 
Извършени 
насочени проверки 
за наличие на 

 
Брой 
измервания, 
съответстващ
и на 
действащите 
норми 
 
 
 
Изпълнени 
мониторинго-
ви програми 
 
Обхванати 
общини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
извършени 
проверки и 
предприети 
мерки 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнение 
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здравните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначе-
ние 
 
 
 
 
4.Издаване на 
разрешения, 
удостоверени
я за 
регистрация и 
пререгистра-
ция на СТМ, 
сертификати 
и др. 
 
5.Подобрява- 
не на 
формите и 
начините за 
предоставяне 
на 
информация 
за 
общественост
-та 

Постояне
н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постояне
н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постояне
н 

 
 
Намаляване на 
риска за 
здравето на 
човека и 
установяване  
спазването на 
нормативните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначение 
 
 
Предоставяне на 
качествени 
административн
и услуги  
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
информираностт
а на 
населението 

опасни продукти и 
стоки на пазара и 
предприемане на 
административни 
мерки.  
 
 
 
 
 
Анализиране и 
планиране 
дейността на РЗИ. 
Извършени 
проверки в обекти с 
обществено 
предназначение и 
предприемане на 
мерки при 
констатирани 
нарушения 
 
 
Издаване на 
разрешения, 
удостоверения за 
регистрация, 
сертификати и др. 
 
 
 
 
 
Предоставяне на 
актуална 
информация за 
дейностите по 
държавния здравен 

на 
планирания 
брой 
извършени 
проверки.  
Предприети 
мерки за 
отстраняване 
на допуснати 
нарушения 
 
 
Брой 
издадени 
документи в 
срок 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставена 
актуална 
информация 
за дейностите 
по държавния 
здравен 
контрол. 
(проведени 
пресконфере
нции, 
публикувани 
информацион
ни 
материали, 
актуализиран
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контрол. 
(проведени 
пресконференции, 
публикувани 
информационни 
материали, 
актуализиране на 
публичните 
регистри и др.) 
 

е на 
публичните 
регистри и 
др.) 
 

10.Осигуряване 
на оптимални 
възможности за 
превенция срещу 
заболявания. 

Ограничаване 
възникването и 
разпространението 
на заразни болести 

Национална 
здравна стратегия 

Изпълнение 
на 
Националния 
имунизацио-
нен календар. 
Недопускане 
възникването 
на взривове 
от 
ваксинопредо-
твратими 
заболявания 
във 
възрастовите 
групи 
съгласно 
имунизацион-
ния календар. 

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

90% обхванати 
подлежащи с 
основни 
имунизации. 
 
 
 
 
 

95% 
обхванати 
подлежащи с 
основни 
имунизации. 
 

  Национална 
здравна стратегия 
 

Изпълнение 
на 
дейностите, 
произтичащи 
от 
Националния 
план на 
Република 
България за 
готовност за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Намаляване на 
заболяемостта и 
смъртността от 
грип и ОРЗ и 
предотвратяване 
на тежките 
усложнения; 
ранно 
лабораторно 
доказване на 

70% 100% 
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грипна 
пандемия: 
1.закупуване 
на сезонна 
противогрипн
а ваксина за 
рискови групи 
от 
населението; 
 
2.допълване 
на 
националния 
резерв от 
антивирусни 
средства;  
 
 
 
3.обезпечава-
не с 
диагностични 
тестове и 
консумативи 
дейността на 
Националната 
референтна 
лаборатория 
по грип и ОРЗ 
към НЦЗПБ 

 
септемвр
и-
закупува
не на 
сезонна 
противог
рипна 
ваксина; 
 
 
август- 
допълван
е на 
нацио- 
налния 
резерв от 
антивиру
сни  
средства; 
 
октомври 
– 
обезпеча
ва-не на 
НРЛ по 
грип и 
ОРЗ с 
тестове. 
 

циркулиращите 
сезонни грипни 
щамове. 

11.Опазване на 
общественото 
здраве чрез 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести  
 

Ограничаване 
разпространението 
на най-често 
срещаните 
незаразни болести. 
 
 
 

Национална 
здравна стратегия 
Национална 
програма за 
профилактика на 
оралните 
заболявания при 
деца 0-18 г. в 

Намаляване 
заболеваемос
тта от зъбен 
кариес на 
първите 
постоянни 
зъби на деца 
чрез 

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

Силанизиране 
зъбите на деца на 
6-8 годишна 
възраст на до 
20 000 деца. 

Проведено 
силанизиране 
на зъбите на 
до 20 000 
деца. 



 10 

България 2009 – 
2014 г. 

силанизиране 
зъбите на до 
20 000 деца 
на 6-8 
годишна 
възраст. 

  Национална 
програма за 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести 2014-2020 
г.  
 

1. Подкрепа 
на кърменето; 
Провеждане 
на 
Световната 
седмица на 
кърменето 
(1–8 август); 
 
 
2. 
Провеждане 
на 
Национална 
седмица за 
борба със 
затлъстяване-
то. 

август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декември 

Повишаване на 
информираностт
а относно 
ползата от 
изключителното 
кърмене на 
децата поне до 
шестия 
месец; 
 
 
Повишаване на  
информираност 
на населението  

Брой лица 
обхванати в 
кампанията  
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой лица 
обхванати в 
кампанията  
 

Брой 
проведени 
кампании; 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
проведени 
кампании; 
 
 

 Ограничаване на 
поведенческите 
рискови за 
здравето фактори  
 
 
 
 

Съгласно Закона 
за здравето (чл. 
56 и чл. 56а); 
Национална 
програма за 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести 2014-2020 
г. 

Провеждане 
на ефективен 
здравен 
контрол за 
ограничаване 
на 
тютюнопушен
ето; 
 
 
 
Провеждане 
на 
информацион

 
Постояне
н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 май 

Осигуряване на 
среда без 
тютюнев дим в 
закрити и някои 
открити 
обществени 
места  
 
 
 
 
 
 
Повишаване 

Извършване на 
ефективни 
проверки и 
административнона
казателна дейност. 
 
 
 
 
 
 
 
Провеждане на 
информационни 

Брой 
извършени 
проверки, 
брой 
съставени 
актове, 
издадени 
предписания 
и др. 
 
 
Проведени  
кампании и 
конкурси. 
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ни кампании и 
национални 
конкурси. 

„Светове
н ден без 
тютюн”; 
м.  
ноември 
„Междуна
роден 
ден без 
тютюнев 
дим“. 

информираностт
а на 
населението за  
рисковете за 
здравето 
 
 

кампании; 
национален 
ученически конкурс; 
конкурс за детска 
рисунка. 

 

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

Стратегическа цел 
IX : 
Ефективно 
членство в 
Европейския съюз 
 
 
 
 
 
 
  

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020 г. 
 
Национална визия 
за 
деинституционали
зация; 
Концепция за 
деинституционали
зация на МЗ. 
 
Концепция за 
преструктуриране 
на болничната 
помощ на 
Република 
България 
 

Изпълнение 
на проекти: 
„ПУЛСС“, 
„СПРИ и се 
прегледай“, 
„ПОСОКА: 
семейство“, 
„Нови 
възможности 
за лекарите в 
България“, 
„Aкредитация 
на лечебните 
заведения и 
продължител
ното 
обучение на 
медицинския 
персонал”, 
Средносрочн
а рамкова 
инвестиционн
а програма 
(СРИП), 
финансирана 
по 
Оперативна 
програма 

1. Проект 
„ПУЛСС“ 
– м. 
декември 
2014 г.; 
2. Проект 
„СПРИ и 
се 
прегледа
й“: м. 
октомври 
2014 г.; 
3. Проект 
„ПОСОКА
и 
семейств
о“: м. 
август 
2014 г.; 
4. Проект 
„Нови 
възможн
ости за 
лекарите 
в 
България
“: м. май 
2014 г.; 

1. По 
проект 
„ПУЛСС“: 
Проведено 
обучение и 
подобряване 
качеството на 
предоставяната 
спешна 
медицинска 
помощ; 
2. По 
проект „СПРИ и 
се прегледай“: 
поддръжка на 
Национален 
скринингов 
регистър и 
проведени  
скринингови 
изследвания. 
3. По 
проект 
„ПОСОКА: 
семейство“: 
извършени 
обучения за 
персонала на 

1. 80 % 
2. 80 % 
3. 80 % 
4. 86,4 % 
5. 0 % 
6. 80 % 

1. 100 % 
2. 100 % 
3. 100 % 
4. 100 %  
5. 100 % 
6. 100 % 
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„Регионално 
развитие 2007 
– 2013”  

5. Проект 
„Aкредит
ация на 
лечебнит
е 
заведени
я и 
продълж
ителното 
обучение 
на 
медицинс
кия 
персонал
”: м. юли 
2014 г. 
6.Средно
срочна 
рамкова 
инвестиц
ионна 
програма 
- август 
2015 г. 
СРИП 
включва 
16 
проекта 
на 
лечебни 
и 
здравни 
заведени
я с над 
51 % 
държавн
а 
собствен

новите услуги; 
проведени 
семинари за 
медицинските 
специалисти от 
родилните и 
неонатологични
те отделения и 
от комисиите по 
осиновяване; 
проведена 
национална 
конференция; 
подготвени и 
преструктурира
ни 8 ДМСГД. 

4. По проект 
„Нови 
възможности за 
лекарите в 
България“: 
финансиране 
специализацията 
на 700 лекари – 
специализанти 
по медицина и 
дентална 
медицина, 
предоставяне на 
промоционни 
матерали и 
медицинска 
литература. 
5. По проект 
„Aкредитация на 
лечебните 
заведения и 
продължителнот
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ост на 
капитала. 
 
 

о обучение на 
медицинския 
персонал”:  
изготвяне на 39 
нови медицински 
стандарта. 
6.Средносрочна 
рамкова 
инвестиционна 
програма 
(СРИП), 
финансирана по 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие 2007 – 
2013” (ОПРР) – 
провеждане на 
обществени 
поръчки за избор 
на изпълнители 
за извършване 
на СМР, 
доставка на 
апаратура, 
строителен и 
авторски надзор, 
одит и 
публичност по 
проектите.  
- извършване на 
СМР в 3 лечебни 
заведения и 
съпътстващите 
дейности по 
строителен и 
авторски надзор; 
- доставка, 
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монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация 
оборудване за 
образна 
диагностика; 
- доставка, 
монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация на 
апаратура за 
лъчелечение;  
- Закупуване на 
допълнително 
оборудване; 
- извършване на 
одит  
- осигуряване на 
публичност на 
проектите. 

13.Децентрализир
ане 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. Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции (СПИ) 
2008-2015;  
 
 
 
 
2.Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозата в 
Република 

1. Изготвяне 
на проект на 
бюджет на 
Националнат
а програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции 
(СПИ) за 2015 
г. и 
тригодишна 
бюджетна за 
периода 
2015-2017 
 

април - 
юни 2014 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
април - 
юни 2014 
г. 
 
 
 

1)Задържане на 
ниското 
разпространение 
на ХИВ  под 1 % 
сред общото 
население   
                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
2) Намалена 
заболеваемост 
от туберкулоза  
 
 

1) разпространение 
на ХИВ под 1% 
сред общото 
население                                     
 
 
 
 
2) заболеваемост 
от туберкулоза 27,9 
на 100,000 
население  
 
 
 
 
3) относителен дял 
на успешно 

1) 
разпростране
ние на ХИВ 
под 1% сред 
общото 
население.                                          
 
 
 
 
2) 
заболеваемос
т от 
туберкулоза 
27,0 на 
100,000 
население; 
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България 2012-
2015 г.  
 

2. Изготвяне 
на проект на 
бюджет на 
Националнат
а програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозат
а в Р 
България за 
2015 г. и 
тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 
2015-2017 г. 
 
 
3. Изготвяне 
на разчети за 
планиране и 
разпределени
е на 
необходимите 
за страната 
диагностикум
и и 
консумативи 
за 
диагностика 
на СПИН, 
хепатит В, 
хепатит С и 
сексуално 
предавани 
инфекции 
през 2014 г. 
за нуждите на 

 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3) Подобрен 
изход от 
лечението на 
пациентите с 
туберкулоза 

лекуваните 
новооткрити случаи 
с белодробна 
туберкулоза с 
положително 
микроскопско и/или 
културелно 
изследване -86% 
(802 / 932) за 
пациентите, 
регистрирани през 
2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3) 
относителен 
дял на 
успешно 
лекуваните 
новооткрити 
случаи с 
белодробна 
туберкулоза с 
положително 
микроскопско 
и/или 
културелно 
изследване - 
над 85 % 
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лабораториит
е в страната 
за 
изпълнение 
на 
Националнат
а програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции 
(СПИ) 
 
 
4. Изготвяне 
на разчети за 
планиране и 
разпределени
е на 
необходимите 
за страната 
диагностикум
и и 
консумативи 
за 
диагностика 
на 
туберкулоза 
през 2014 г. 
за нуждите на 
лабораториит
е в страната 
за 
изпълнение 
на 
Националнат

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
октомври
-
декември 
2014 г.  
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а програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулоза, 
както и 
лекарства за 
химиопрофил
актика на 
туберкулозат
а  
 
 
5. Събиране, 
обобщаване и 
анализ на 
данни от 
системите за 
епидемиологи
чен надзор и 
мониторинг 
на 
пациентите 
със СПИН и 
туберкулоза. 
 
6. Изготвяне 
на техническа 
спецификаци
я за 
необходимите 
количества 
диагностикум
и и 
консумативи 
през 2015 
година за 
нуждите на 
страната в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октомври
-
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
юни-
септемвр
и 2014 г. 
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изпълнение 
на 
Националнат
а програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и СПИ 
2008-2015 и 
Национална 
програма по 
туберкулоза 
2012-2015, 
вкл.за 
микроскопска 
диагностика, 
културелно 
изследване и 
тест за 
лекарствена 
чувствително
ст към 1-ви и 
2-ри ред 
противотубер
кулозни 
лекарства. 
  
7. Изготвяне 
на 
предложения 
за промени в 
Методиката 
за 
субсидиране 
на лечебните 
заведения 
през 2014  г. 
по отношение 
на лечението 
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на 
туберкулозат
а  
 
8. Изготвяне 
на разчети за 
планиране и 
разпределени
е за 
закупуване на 
лекарства  за 
лечение на 
пациенти с 
мултирезисте
нтна и 
екстензивнор
езистентна 
туберкулоза; 
както и 
Стрептомици
н по Наредба 
10 от 2011 г.  
за условията 
и реда за 
лечение с 
неразрешени 
за употреба в 
Р България 
лекарствени 
продукти 

14.Подобряване 
на превенцията, 
качеството на 
диагностиката, 
откриваемостта на 
случаи и 
лечението на 
пациенти с 

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

Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозата в 
Република 
България за 
периода 2012-

1. 
Осъществява
не на 
координация  
и контрол на 
лечебните 
заведения за 
диагностика и 

Текущо: 
януари-
декември 
2014г. 
 
 
 
 

Подобряване на 
качеството на 
диагностиката на 
туберкулозата и 
откриваемостта 
на случаи с 
мултирезистентн
а туберкулоза  и 

Брой лаборатории в 
страната, за които 
се осигуряват 
диагностикуми и 
консумативи в 
рамките на 
Националната 
програма по 

Брой 
лаборатории 
в страната, за 
които се 
осигуряват 
диагностикум
и и 
консумативи в 
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мултирезистентна 
туберкулоза 

2015 г. лечение на 
туберкулозат
а, които 
отговарят за 
контрола на 
туберкулозат
а на 
регионално 
ниво, 
включително 
проследяване 
на 
пациентите с 
мултирезисте
нтна 
туберкулоза, 
както и 
провеждане 
на 
химиопрофил
актика на 
контактните 
лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

своевременно 
започване на 
лечението         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

туберкулоза - 34, в 
това число 
Национална 
референтна 
лаборатория по 
туберкулоза 
 
 
 
 
Функциониране на 
сектор за лечение 
на пациентите с 
мултирезистентна 
туберкулоза 
 
 
Проследяване и 
мониторинг на 4 
пациента от първа 
кохорта, започнали 
лечение през 2009 
г. и 35 пациента от 
втора кохорта, 
започнали лечение 
през 2011 г. и 60 
пациенти от трета 
кохорта, започнали 
лечение през 2012 
г. и 2013 г. с 
лекарствени 
препарати от втора 
линия, закупени със 
средства от 
Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, 
туберкулоза и 
малария, които се 

рамките на 
Националнат
а програма по 
туберкулоза - 
34 в това 
число 
Национална 
референтна 
лаборатория 
по 
туберкулоза 
 
 
 
Функциониран
е на сектор за 
лечение на 
пацинетите с 
мултирезисте
нтна 
туберкулоза 
 
 
Проследяван
е и 
мониторинг 
на 4 пациента 
от първа 
кохорта, 
започнали 
лечение през 
2009 г. и 35 
пациента от 
втора 
кохорта, 
започнали 
лечение през 
2011 г. и 60 
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текущо: 
януари 
декември 
2014 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

доставят чрез 
Комитета «Зелена 
светлина» към СЗО. 
 
 

пациенти от 
трета 
кохорта, 
започнали 
лечение през 
2012 г. и 2013 
г. с 
лекарствени 
препарати от 
втора линия, 
закупени със 
средства от 
Глобалния 
фонд за 
борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария и 
включване на 
нови 
пациенти 
през 2014 г.  
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2. 
Определяне 
на нивата на 
лабораториит
е, които 
извършват 
диагностика 
за 
туберкулоза, 
с оглед 
регламентира
не 
изследването 
за 
лекарствена 
чувствително
ст на 
потвърдените 
с културелно 
изследване 
пациенти с 
туберкулоза 
 
3. Изготвяне 
на разчети за 
планиране и 
разпределени
е на 
необходимите 
за страната 
диагностикум
и и 
консумативи 
за 
диагностика 

 
 
 
 
 
текущо: 
януари 
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари 
декември 
2014 г. 
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на 
туберкулозат
а през 2014 г. 
за нуждите на 
лабораториит
е в страната и 
Националнат
а референтна 
лаборатория 
по 
туберкулоза 
 
 
4. Участие в 
редовни 
месечни 
заседания на 
Експертната 
комисия за 
назначаване 
и 
мониториране 
на лечението 
на 
пацинетите с 
МДР-ТБ към 
СБАЛББ 
Габрово 
ЕООД 
включително 
чрез 
посещения на 
място. 

15. 
Задълбочаване на 
сътрудничеството 
с 
неправителствени

Гарантиране на 
равен достъп до  
превенция, 
диагностика, 
лечение и здравни 

Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозата в 

С оглед 
изпълнение 
на дейности 
по 
превенцията 

 
 
 
 
 

Увеличаване на 
покритието на 
групите в най-
висок риск с 
услуги за 

функциониращи 9 
нископрагови 
центъра за лица, 
инжекционно 
употребяващи 

функционира
щи 9 
нископрагови 
центъра за 
лица, 
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те организации за 
интегрирането им 
за предоставяне 
на услуги в 
здравния и 
социалния сектор 

грижи в областта на 
ХИВ/СПИН и 
туберкулоза 

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

на ХИВ и 
туберкулоза 
сред 
уязвимите 
групи от 
неправителст
вени 
организации: 
 
1. 
Изпълнение 
на 
ратифициран
ите  
Споразумени
я с Глобалния 
фонд за 
борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария за 
продължаван
е на 
финансиране
то през Фаза 
2 на 
Програма 
„Превенция и 
контрол на 
ХИВ/СПИН” и 
Програма 
„Укрепване на 
Националнат
а програма по 
туберкулоза“ 
за периода 
2012-2014 г.  
 

 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
юни-

превенция на 
ХИВ и 
доброволно 
консултиране и 
изследване за 
ХИВ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наркотици;  
 
 
функциониращи 8 
здравно-социални 
центъра, базирани 
в ромска общност  
 
 
17 функциониращи 
мобилни 
медицински 
кабинети, закупени 
със средства от 
Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, 
туберкулоза и 
малария; 
  
 
 
регулярно 
изпълнение на 
специфични 
дейности за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозата сред 
уязвимите групи в 
17 области в 
страната 

инжекционно 
употребяващ
и наркотици;  
 
функционира
щи 8 здравно-
социални 
центъра, 
базирани в 
ромска 
общност  
 
17 
функционира
щи мобилни 
медицински 
кабинети, 
закупени със 
средства от 
Глобалния 
фонд за 
борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария; 
  
 
 
регулярно 
изпълнение 
на 
специфични 
дейности за 
превенция и 
контрол на 
туберкулозат
а сред 
уязвимите 
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2.1.  
Изготвяне на 
кандидатура 
на страната 
за 
продължаващ
о 
финансиране 
от Глобалния 
фонд за 
борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария  
след 2015 
година за 
дейностите за 
превенция и 
контрол на 
туберкулоза 
съгласно 
критериите за 
допустимост, 

август 
2014 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август-
декември 
2014 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо: 
януари -
декември 

 
 
Ранно откриване 
на туберкулоза 
сред групите в 
най-висок риск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групи в 17 
области в 
страната  
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определени 
от донора 
 
2.2.  
Изготвяне на 
кандидатура 
на страната 
за 
продължаващ
о 
финансиране 
от Глобалния 
фонд за 
борба срещу 
СПИН, 
туберкулоза и 
малария  
след 2015 
година за 
дейностите 
сред 
уязвимите 
групи за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ/СПИН 
съгласно 
критериите за 
допустимост, 
определени 
от донора 
 
 
 
3. 
Координиране 
на 
отговорните 

2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август-
декември 
2014 г.  
 

 



 27 

структури за 
изпълнение 
на 
Националнит
е 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 
туберкулозат
а;   
б) 5 
функционира
щи сектори за 
лечение на 
ХИВ/СПИН;  
в) 28 
Регионални 
здравни 
инспекции; 
г) 
Национални 
центрове; 
д) 13 звена за 
второ 
поколение за 
епидемиологи
чен надзор на 
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ХИВ; 
е) 19 
Кабинета за 
анонимно и 
безплатно 
консултиране 
и изследване 
за СПИН. 
 
4. 
Утвърждаван
е и обявяване 
на процедура 
за подбор на 
неправителст
вени 
организации 
за възлагане 
изпълнението 
на услуги по 
превенция на 
ХИВ/СПИН 
сред уязвими 
групи  
 
 

16.Дейности, 
насочени към 
постигане на 
приоритетите на 
ротационните 
председателства 
на ЕС в областта 
на 
здравеопазването 
(Председателство 
на Гърция и 
Италия на Съвета 

Участие в процеса 
на вземане на 
решения на 
Европейския 
съюз в областта на 
здравеопазването. 

Годишна програма 
за участие на 
Република 
България в 
процеса на 
вземане на 
решения на 
Европейския 
съюз. 
 
 

Участие в 
срещите на 
работните 
органи на 
институциите 
на ЕС. 
 
Участие в 
неформални 
и редовни 
заседания на 
Съвета на 

До края 
на 2014 г. 

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

Брой участия, 
доклади и позиции. 
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на ЕС). министрите 
на 
здравеопазва
нето на 
държавите-
членки на ЕС. 

17.Участие в 
работата на 
Съвета по 
европейските 
въпроси към 
Министерския 
съвет. 
 

Изпълнение 
на ангажиментите 
на Република 
България, 
произтичащи от 
членството в ЕС в 
сектор 
здравеопазване. 
 
 

План за действие 
за 
2014 г. с 
мерките, 
произтичащи 
от членството на 
Република 
България в ЕС. 

Изпълнение 
на 
заложените в 
Плана за 
действие 
мерки с 
отговорна 
институция 
МЗ. 

До края 
на 2014 г. 

Приети закони, 
подзаконови 
нормативни и 
административн
и 
актове. 

Мерки от 
компетентността на 
РГ 22 
„Здравеопазване” 
(мерки 
185-192);  
 
Мерки от 
компетентност на 
МЗ и други 
ведомства: РГ 1 
„Свободно 
движение на 
стоки” (мерки 
1-4; 6; 8; 14-17); 
 
РГ 9 „Транспортна 
политика” (мярка 
99);  
 
РГ 20„Околна 
среда” (мярка 
181). 

Доклад на 
МС,в който е 
посочен в % 
отношение 
броят на 
изпълнените 
мерки от 
целия План 
за действие. 

18.Обмен на 
информация с 
държавите-членки 
на ЕС с цел 
интензифициране 
на 
сътрудничеството 
и по-ефективно 
използване на 

Изпълнение на 
международните 
ангажименти в 
областта на 
здравеопазването. 

Национална 
здравна стратегия 
2014 – 2020 г. 

Изпълнение 
на 
ангажиментит
е, 
произтичащи 
от членството 
в Световната 
здравна 
организация, 

До края 
на 2014 г. 

- Задълбочаване 
на 
сътрудничествот
о на МЗ с други 
държави и 
международни 
организации; 
 
- Установяване 

Брой мероприятия- 
Запознаване с най-
добрите практики в 
различни сфери на 
здравеопазването 
чрез участия в 
международни 
форуми на високо 
ниво 
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техния опит при 
провеждане на 
реформи в 
българското 
здравеопазване. 
 

Здравната 
мрежа на 
Югоизточна 
Европа, 
Международн
и 
конференции, 
семинари, 
ангажименти, 
свързани с 
изпълнение 
на 
двустранните 
международн
и 
споразумения 
в областта 
на 
здравеопазва
нето. 
 
 

на двустранно 
сътрудничество 
в областта на 
здравеопазванет
о с нови страни-
партньори 
 
- 
Интензифицира
не на 
сътрудничествот
о със СЗО чрез 
прилагане на 
глобалните и 
регионални 
политики на 
организацията в 
национален 
план в 
съответствие с 
националните 
здравни 
приоритети на 
България; 
 
- 
Интензифицира
не на 
сътрудничествот
о в областта на 
общественото 
здраве със 
страните от 
Югоизточна 
Европа; 
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19.Провеждане на 
активна медийна 
политика  за 
разясняване на 
политиката на МЗ 
в отделните 
сектори на 
здравеопазване 
то; публично 
обсъждане и 
дискусии при 
приемането и 
начало на 
изпълнението на  

Създаване на 
позитивна 
обществена среда 
за начало на 
изпълнението на 
краткосрочните и 
дългосрочни цели 
на стратегията. 
 

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020: 

Организиране 
на целеви 
пресконфере
нции в 
страната; 
изготвяне на 
подробна 
информация 
за дейността 
на министъра 
и 
министерство
то и 
предоставяне
то й на медии 
и граждани; 
Организиране 
на 
проучвания 
на 
общественото 
мнение по 
различни 
теми от 
секторните 
политики; 
Публикуване 
на интернет 
страницата на 
МЗ  на 
нормативни 
документи, 
практически 
указания, 
регистри, 
както и 
ежедневно 
актуализиран

Декември 
2014 
 

Позитивна 
обществена 
нагласа за 
започване на 
реформи в 
сектора  
 

Активно 
обществено и 
медийно обсъждане 
на предвидените  
цели и план за 
действие 
 

По-висока 
информирано
ст за 
сегашното 
състояние на 
здравната 
система и 
предпоставки 
за 
предприеман
е на мерки в 
изпълнение 
на 
краткосрочнит
е цели на 
стратегията 
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е на интернет 
страницата на 
МЗ;  
 

20.Провеждане на 
активна медийна 
политика във 
връзка с 
реализацията на 
Концепция за 
модернизирана на 
системата на 
спешна помощ 

Създаване на 
позитивна медийна 
и обществена среда 
за стартиране на 
реализацията на 
концепцията 
 

Национална 
здравна стратегия 
2014.2020, проект 
на Концепция за 
модернизирана на 
системата на 
спешна помощ 

Организиране 
на публични 
обсъждания 
по 
проблемите 
на Спешната 
помощ, 
пресконфере
нции и 
дискусии по 
предложените 
реформи, 
изготвяна на 
прессъобщен
ия и отговори 
на въпроси от 
медии и НПО.   
 

Декември  
2014 
 

Позитивна 
нагласа и 
създаване на 
убеденост за 
необходимостта 
от реализацията 
на концепцията 
 

Подобряване на 
информираността 
относно същността 
и ползите от 
подобна реформа 
 

Обществено 
одобрение от 
предприетите 
мерки в 
изпълнение 
на 
концепцията 
 

21.Организиране 
и провеждане на 
национална 
кампания в 
подкрепа на 
донорството 

Активна медийна 
политика за 
повишаване 
информираността 
на населението 
относно 
донорството 

Договор с 
Евротрансплант и 
споразумение за 
изграждане на 
Балкански 
регионален 
център по 
трансплантации 

 
Медийно 
отразяване на 
дейността на 
Обществения 
съвет по 
трансплантац
ии; 
Информиране 
за донорските 
ситуации и 
ползите от 
тях, 
популяризира
не чрез 
прессъобщен

Декември 
2014 

Позитивна 
обществена 
нагласа и 
увеличаване на 
броя на 
донорските 
ситуации 

Повишен интерес 
към темата и към 
мерките на МЗ в 
тази област 

По-висока 
информирано
ст за 
резултатите 
от 
донорството и 
одобрение 
към 
предприетите 
от МЗ мерки в 
тази посока 
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ия и медийни 
публикации 
на 
достиженията 
на 
медицината в 
тази област. 
 

22.Оптимизиране 
на лечебни 
заведение 

Преструктуриране и 
ефективно 
управление на 
болничната помощ  

Национална 
здравна стратегия 
2014-2020 

Преструктури
ране на 
лечебните 
заведения 
чрез сливане 
и вливане; 
 
Оптимизиран
е на 
управлението
; 
 
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 

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

Укрепване на 
вътрешния контрол 
на Министерство на 
здравеопазването 
чрез предоставяне 
на обективна 
оценка и препоръки 
за подобряване на 
ефективността му; 
 

Стратегически 
план за дейността 
на дирекцията за 
периода 2014-
2015г.  
Годишен план за 
дейността на 
дирекцията 2014г. 

Извършване 
на вътрешни 
одити 

2014 Укрепване на 
вътрешния 
контрол 

6 одитни доклади  

24.Да се оценят 
процесите за 
идентифициране, 
оценяване и 

Подобряване на 
разбирането за 
вътрешен контрол и 
ефективно 

Стратегически 
план за дейността 
на дирекцията за 
периода 2014-

Извършване 
на вътрешни 
одити 

Април 
2014 

Спазване 
изискванията на 
Закона за 
финансовото 

Изготвяне на 
доклад за 
управлението на 
риска в структурите 
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управление на 
риска, въведени 
от министъра и 
ръководителите 
на 
второстепенните 
разпоредители с 
бюджетни 
средства. 

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

2015г.  
Годишен план за 
дейността на 
дирекцията 2014г. 

управление и 
контрол в 
публичния 
сектор, както и 
законосъобразно
стта на   
извършваните 
разходи 

на МЗ 

25.Да се оцени 
съответствието 
на дейността на 
министерството и 
неговите 
второстепенни 
разпоредители с 
бюджетни 
средства и 
лечебните 
заведения- 
търговски 
дружества  със 
законите, 
подзаконовите и 
вътрешните 
актове и 
договори; 
надеждността и 
всеобхватността 
на финансовата и 
оперативната 
информация и 
създадената 
организация по 
опазване на 
активите и 
информацията. 

Укрепване на 
вътрешния контрол 
на Министерство на 
здравеопазването и  
подпомагане 
законосъобразното, 
ефективно, 
ефикасно и 
икономично 
разходване на 
публични средства 

  2014 Гарантиране 
законосъобразно
то, ефективно, 
ефикасно и 
икономично 
разходване на 
публични 
средства 

30 одитни доклади  
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26. Преструктури-
ране на 
болничния сектор 

Реализиране на 
инвестиционната 
политика на МЗ 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 
 
Национална 
здравна стратегия 
2014-2020 

Извършване 
на 
необходимите 
СМР;  
 
Доставка на 
необходимата 
медицинска 
апаратура; 

декември Подобряване 
здравното 
обслужване на 
населението 

68 лечебни 
заведения с 
държавно и 
смесено държавно 
и общинско участие 
в капитала и 12 
ДПБ  

Брой 
извършени 
СМР 
 
 
Брой 
доставена 
медицинска 
апаратура 

Анализ на 
собственостт
а на 
лечебните 
заведения и 
ВРБК и 
методически 
указания към 
същите. 

септемвр
и 

Оптимизиране 
на контрола и 
управлението на 
сградния фонд и 
терените 

 Анализ на 
собственостт
а на 68-те 
лечебни 
заведения 

27.  Ефективно 
управление на 
неоперативните 
активи, 
собственост на 
лечебните 
заведения 

Преструктуриране и 
ефективно 
управление на 
болничната помощ  
 
                 

НЗС  
2014-2020 

Провеждане 
на процедури 
за 
разпореждане 
с 
неоперативни 
активи;  
 
 
Провеждане 
на процедури 
за избор на 
партньор и 
сключване на 
договори за 
публично-
частно 
партньорство.  

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 
медицинските 
услуги.  
 

Регистър с 
оперативни и 
неоперативни 
активи на лечебни 
заведения 
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28.Подобряване 
на финансовите 
резултати на 
лечебните 
заведения, в т.ч. 
намаляване на 
просрочените 
задължения 

Подобряване 
управлението на 
лечебните 
заведения 
 

НЗС  
2014-2020 

Оптимизиран
е 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 

ГФО на 
лечебните 
заведения 

29.Своевременно 
и качествено 
обработване на 
материалите и 
документите, 
съдържащи 
класифицирана 
информация. 

Недопускане на 
нерегламентиран 
достъп до нея. 

Закон за защита 
на 
класифицираната 
информация 
/ЗЗКИ/ 

Приемане на 
документите, 
материалите 
и предоставя-
нето им по 
предназначен
ие.  
Своевремен-
но изпращане 
на 
изходящата 
кореспонден-
ция. 
Акуратно 
водене на 
регистрите. 
Изготвяне на 
електронен 
регистър. 

постояне
н 

Подобряване на 
деловодната 
дейност в 
регистратурата 
за 
класифицирана 
информация. 

Много добро 
състояние. 

Постигане на 
отлично 
състояние. 

 30.Своевременно 
проучване, 
издаване на 
разрешения за 

 Закон за защита 
на 
класифицираната 
информация 

Подготовка на 
документите 
и 
изпращането 

постояне
н 

Постигане на 
100% обхват на 
служителите от 
списъка. 

Проучени и 
преминали 
първоначално 
обучение на около 

Постигане на 
текущо 
обучение на 
всички 
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достъп до КИ и 
обучение на 
служителите 
заложени в 
списъка по чл. 37 
от ЗЗКИ. 

 и Правилник за 
прилагане на 
ЗЗКИ. 

им в ДАНС. 
Първоначалн
о и текущо 
обучение на 
получилите 
разрешения. 
Водене на 
необходимите 
регистри. 

90%. служители. 

31. Извършване на 
годишна проверка 
на регистратурата 
за класифицирана 
информация. 

 Закон за защита 
на 
класифицираната 
информация 
 и Правилник за 
прилагане на 
ЗЗКИ. 

цялостна 
проверка на 
регистратура-
та. 
Изготвяне на 
необходимите 
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. 

 
 


