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УВОД
Настоящият План за действие е актуализиран с цел да трансформира политическите приоритети в конкретни действия и резултати. Той е основен
оперативен документ за прилагането на Национална здравна стратегия 2020, позволяващ да се наблюдават и оценяват във времето приетите
стратегически решения.
Планът за действие съдържа мерки за внедряване на здравните политики, посочени в Националната здравна стратегия 2020, дейности за
изпълнение на мерките, индикатори за проследяване, срокове за изпълнение, водещи отговорни институции и партньори и източници на
финансиране.
За изпълнението на ориентираната към здравето реформа е необходимо прилагането на междусекторен подход и затова в действията са
интегрирани компетенции и отговорности и на други държавни институции, НЗОК, съсловни организации, неправителствения сектор.
Планът за действие е документ, който ще бъде периодично актуализиран при всяка междинна оценка на изпълнението на Националната здравна
стратегия 2020 с цел постигане на качествено и ефективно внедряване на описаните в стратегията политики.
Първата оценка на изпълнението и актуализация на плана е планирано да бъде извършена през м. декември 2016 г.
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ПРИОРИТЕТ 1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Политика 1.1. Здраве за майките и бебетата (от 0 до 1 година)
Мярка
1.1.1. Разширяване
на обхвата на
дейностите по
майчино и детско
здраве в основния
пакет здравни
дейности, заплащани от НЗОК

Дейности по мярката
1.1.1.1. Анализ на обхвата на
здравните дейности за майчино и
детско здраве, гарантирани от
бюджета на НЗОК
1.1.1.2. Разработване на
нормативни промени за
разширяване на обхвата на
дейностите по майчино и детско
здраве в основния пакет здравни
дейности, заплащани от НЗОК в
извънболничната и болнична
помощ
1.1.1.3. Осигуряване на достъпни
и качествени здравни услуги на
бременни и деца до 1 г.

Индикатори за
мониторинг
Изготвен анализ

Срок за
изпълнение
2015

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
МЗ
НЗОК

Източник на
финансиране
Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
промени

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Брой здравни
дейности,
предоставени на
бременни и деца
до 1 г.;
Брой бременни и
деца до 1 г.,
ползвали здравни
услуги от
основния пакет,
заплащан от
НЗОК

2016-2020

НЗОК

ЛЗ, БЛС,
Бюджет НЗОК
професионални
сдружения
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1.1.1.4. Въвеждане на механизми,
стимулиращи активността на
общопрактикуващите лекари и
специалистите в извънболничната
помощ за предоставяне на
здравнопромотивни и
профилактични дейности за
бременни и деца до 1 г.

1.1.2. Развитие на
механизмите за
заплащане от
държавния бюджет
и други източници
на дейности по
майчино и детско
здраве извън
обхвата на
задължителното
здравно
осигуряване

1.1.2.1. Подкрепа и оптимизиране
дейността на Център „Фонд за
лечение на деца“

1.1.2.2. Подкрепа и оптимизиране
дейността на Център „Фонд за
асистирана репродукция“

1.1.2.3. Устойчиво финансиране
на дейностите по Националната
програма за подобряване на
майчиното и детско здраве

Дял на средствата
за профилактични
програми,
заплащани от
НЗОК;
Брой бременни и
деца обхванати в
профилактичните
програми за
детско и майчино
здраве, заплащани
от НЗОК;
% на обхванатите
от всички
подлежащи
контингенти
Финансови
средства,
изплатени от
ЦФЛД;
Брой деца до 1 г.,
финансирани от
ЦФЛД
Финансови
средства,
изплатени от
ЦФАР;
Брой жени,
финансирани от
ЦФАР
Финансови
средства,
осигурени по
НППМДЗ;

2016-2020

НЗОК

МЗ, БЛС,
Бюджет НЗОК
професионални
сдружения,
научни
медицински
дружества

2015-2020

МЗ

ЦФЛД, МФ

Бюджет МЗ

2015-2020

МЗ

ЦАР, МФ

Бюджет МЗ

2015-2020

МЗ

МФ

Бюджет МЗ

5

1.1.3. Създаване на
условия за
подобряване на
достъпа до квалифицирани
здравни грижи за
всички бременни и
деца

1.1.2.4. Разработване на
механизми за финансиране на
центрове за комплексно
обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания
1.1.3.1. Създаване на механизми
за осигуряване на своевременен
избор на личен лекар на
новородените деца

1.1.3.2. Разработване на
Национална здравна карта,
регламентираща потребностите от
медицински специалисти и
лечебни заведения
1.1.3.3. Създаване на
организационни и финансови
механизми и стимули за
подобряване на достъпа чрез
интегриране на грижите в
отдалечените и труднодостъпни
населени места, в т.ч. патронажни
грижи, ОПЛ и центровете за
комплексно медицинско
обслужване на бременни с
патологична бременност и на деца
с увреждания и хронични

% изпълнение на
планираните
дейности по
НППМДЗ
Разработен
финансов
механизъм

2016-2020

МЗ

МФ

Бюджет МЗ

2015

МЗ

НЗОК, ЛЗБП

Бюджет МЗ

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ

Разрабитен
2016-2020
механизъм;
Брой бременни и
деца до 1 г. в
отдалечени и
труднодостъпни
населени места,
на които е
осигурен достъп
до квалифицирани
здравни грижи

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
НЗОК,
съсловни
организации,
пациентски
организации
Общини, ЛЗ,
НПО, МТСП

% на
новородените с
личен лекар при
изписване от
неонатологичните
структури
Изготвена НЗК

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020
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1.1.4. Повишаване
на обхвата,
мониторинг и
контрол на
превантивните и
профилактичните
дейности за
бременни и деца

1.1.5. Оптимизиране и разширяване
на обхвата на
скрининговите
програми за
бременни и
новородени, в т.ч.
чрез въвеждане на

заболявания, мобилни услуги
1.1.4.1. Актуализация на
нормативната уредба за
профилактични прегледи

Приет пакет
нормативни
промени

2015-2020

МЗ

Въведена система
за мониторинг и
контрол на
обхвата на
бременни и деца с
профилактични
прегледи

2015 – 2020

МЗ

1.1.4.3. Разработване на скрининг Разработен
инструмент на база на стандартите скрининг
за ранно детско развитие от 0-3 г. инструмент

2016

МЗ

1.1.4.4. Предоставяне на
подкрепящи услуги, в т.ч.
интегрирани междусекторни
услуги в общността или в
домашна среда; услуги за ранно
детско развитие, услуги за
превенция и ранна интервенция за
деца
1.1.5.1. Осигуряване на
устойчивост и разширяване на
обхвата на действащите
скринингови програми

Разработен
проект;
Брой реализирани
услуги;
Брой ползватели
на услугите

2015-2020

% на обхванати в
скринингови
програми от
подлежащите
контингенти
Приети
нормативни
промени;

1.1.4.2. Въвеждане на система за
мониторинг и контрол за
обхващането с профилактични
прегледи на бременните жени и
децата

1.1.5.2. Поетапно въвеждане на
нови ефективни скрининги, в т.ч.:
- слухов скрининг

НЗОК, БЛС,
научни
медицински
дружества
НЦОЗА, НЗОК

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ

МЗ, МТСП

научни
медицински
дружества,
НПО
ЛЗ, НПО

2015-2020

МЗ

НЗОК

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МЗ

НЗОК, научни
медицински
дружества

В рамките на
утвърдените
бюджети

Бюджет МЗ

ОПРЧР 20142020
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нови доказано
ефективни
скрининги

- скрининг на ретинопатията при
новородени
1.1.5.3. Прилагане на
препоръките на ЕС за изграждане
на експертни центрове за редки
болести в съответствие със
съвременните европейски
изисквания и възможностите на
българското здравеопазване с
основен акцент профилактика
1.1.5.4. Въвеждане на
унифицирани, верифицирани,
високо технологични и ефективни
методи за провеждане на
генетичен скрининг, пренатална и
постнатална диагностика на найчестите за България генетични
болести

1.1.6. Подобряване
на условията за
диагностика и
лечение в
акушерогинекологи
чните,
неонатологични и
педиатрични

1.1.6.1. Анализ на наличната
апаратура за диагностика и
лечение АГ и неонатологичните
отделения и потребностите от
закупуване на
високотехнологична медицинска
апаратура
1.1.6.2. Закупуване на

Брой въведени
скрининги;
Брой и % на
обхванатите деца
Брой номинирани
експертни
центрове

2015-2020

МЗ

НЦОЗА,
научни
медицински
дружества,
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

Приети
нормативни
промени;
Въведени правила
за провеждане на
генетичен
скрининг,
пренатална и
постнатална
диагностика на
най-честите за
България
генетични
болести
Изготвен анализ

2015-2020

МЗ

научни
медицински
дружества,
катедри по
генетика към
МУ, НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015

МЗ

Бюджет МЗ

Брой оборудвани

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ
8

структури, вкл.
оборудване с
високотехнологична апаратура
и обучение на
персонала в тях

високотехнологична апаратура и
обучение на медицинския
персонал

1.1.6.3. Изграждане на
национална мрежа от
високотехнологични звена,
осигуряващи равен достъп на
всички бременни до
специализирано изследване
фетална морфология и за
диагностика на патологична
бременност
1.1.7. Усъвършенстване на
механизмите за
непрекъснато
подобряванe на
качеството на
грижите в родилните, неонатологичните и
педиатричните
структури,
адаптирани към
емоционалните
потребности на
майките, бебе-тата
и семей-ствата като

1.1.7.1. Осигуряване на условия
за неразделяне на майката и
детето по време на престоя след
раждането или при лечение на
детето в болница

1.1.7.2. Осигуряване на психолог
и социален работник в лечебните
заведения за болнична помощ

центрове;
Брой закупена
диагностична и
терапевтична
апаратура;
Брой проведени
обучения
Брой разкрити
високотехнологич
ни звена за
изследване на
фетална
морфология и за
диагностика на
патологична
бременност;
Брой извършени
изследвания
Брой ЛЗБП,
осигурили
условия за
неразделяне на
детето от
близките му по
време на лечение
или с майката
след раждане
Брой ЛЗБП, в
които е осигурено
присъствие на
психолог и
социален
работник;
Брой семейства и

Норвежки
финансов
механизъм
2009-2015

2016

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ,
НЗОК

2016-2020

МЗ

ЛЗБП, общини

Бюджет на
ЛЗБП,
капиталови
разходи МЗ и
общини

2016-2020

МЗ

ЛЗБП, общини

Бюджет на
ЛЗБП, МЗ и
общини
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цяло
1.1.7.3. Разработване на
регламент за формиране на
мултидисциплинарни екипи в
лечебните заведения с родилни,
неонатологични и педиатрични
отделения, за работа с родителите
при раждане на дете с увреждане
или при диагностициране на дете
с тежко заболяване
1.1.7.4. Обучение на персонала от
родилните и неонатологичните
отделения по превенция на
изоставянето на деца на ниво
родилен дом

1.1.8. Въвеждане на
ефективна система
за ак-тивно проследяване на деца,
родени с меди-

деца, ползвали
консултации
Разработен
регламент за
формиране и
работа на МДЕ;
Брой ЛЗБП, в
които са
създадени МДЕ;
Брой деца,
ползвали услугата
Брой проведени
обучения на
персонала от РО и
НО;
Брой служители,
участвали в
обученията

1.1.8.1. Надграждане регистъра на Допълнен
ражданията – с данни за
регистър на
недоносени деца, деца с хронични ражданията
заболявания, деца с увреждания и
др.

2016

МЗ

ДАЗД, АСП,
МТСП, ЛЗБП,
общини

В рамките на
бюджета на
институциите и
ЛЗ

2017

МЗ

ЛЗБП, АСП,
ДАЗД

В рамките на
бюджета на
институциите и
ЛЗ

2016 - 2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ
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цински риск, в т.ч.
и за недо-носените
деца

1.1.9. Oбучение на
медицински
специалисти,
изграждане на
капацитет и
мотивация за
консултиране на
бременни, майки,

1.1.8.2. Провеждане на обучение
на лекари и друг персонал по
специфични въпроси, касаещи
майчиното и детското здраве –
вкл. проблеми на недоносените
деца, деца с хронични болести и
увреждания и др.

Брой проведени
обучения

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, МУ,
научни
медицински
дружества,
съсловни
организации

Бюджет МЗ,
ОП, ЛЗ

1.1.8.3. Разработване и
внедряване в практиката на
алгоритми за проследяване и за
рехабилитация на недоносените
деца

Разработени
алгоритми за
проследяване и
рехабилитация на
недоносени деца

2016

МЗ

Научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

1.1.8.4. Провеждане на
информационни кампании и
психологическо подпомагане за
родители и обществото по
въпросите за грижите за
недоносено дете
1.1.8.5. Изработване на карта на
предоставяните услуги за
рехабилитация на недоносени
деца
1.1.9.1. Провеждане на обучения
за консултиране на персонала
/лекари, медицински сестри,
акушерки/ от специализираните
центрове за майчино и детско
здраве

Брой кампании

2015-2020

МЗ

НПО, медии

Бюджет МЗ

Утвърдена НЗК

2015–2016

МЗ

РЗИ, ЛЗ

Бюджет МЗ

Осигуряване на
2015-2020
качествени услуги
по консултиране
на бременни,
деца, двойки и
семейства в
специализираните
центрове за

МЗ

НЦОЗА, МУ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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деца и техните
семейства

1.1.10. Прилагане
на комплексен
подход в грижи-те
за деца, в т.ч. деца с
уврежда-ния и
хронични
заболявания, и
подкрепа на
техните семейства

майчино и детско
здраве
1.1.9.2. Изграждане на капацитет
сред медицинските специалисти
от извънболничната, болничната
медицинска помощ и РЗИ по
въпросите на бременността,
раждането и развитието на децата

Разработена
програма за
продължаващо
обучение;
Брой проведени
обучения, брой
обучени

2015-2020

МЗ, МУ

НЦОЗА, БЛС,
РЗИ, Научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ,
ОПРЧР 20142020

1.1.10.1. Проучване и анализ на
резултатите от изпълняваните в
България проекти по изграждане
на центрове по детско и майчино
здраве

Проведено
проучване,
изготвен анализ

2015

МЗ

Общини, НПО

Бюджет МЗ,
НПО

1.1.10.2. Разработване на модел на
комплексно медицинско
обслужване на бременни с
патологична бременност и деца с
увреждания и хронични
заболявания

Разработен модел
в рамките на
изпълнението на
Националната
програма за
майчино и детско
здраве

2015

МЗ

РЗИ, ЛЗБП

Бюджет МЗ

1.1.10.3. Разработване и приемане
на пакет нормативни промени за
изграждане на центрове за
комплексно медицинско
обслужване на бременни с
патологична бременност и деца с
увреждания и хронични

Приет пакет
нормативни
промени

2015

МЗ

Бюджет МЗ
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заболявания

1.1.11. Разработване на програми за
здравно
образование и
информационни
кампании по
въпросите на
бременността,
раждането, грижите за децата и
изграждане на
умения за
здравословно
поведение с акцент
върху определени
целеви групи

1.1.10.4. Разкриване на центрове за
комплексно медицинско
обслужване на бременни с
патологична бременност и деца с
увреждания и хронични
заболявания

Брой изградени
центрове
Брой деца до 1
година, ползвали
услугите на
центровете

2016-2020

МЗ

РЗИ, ЛЗБП

Бюджет МЗ

1.1.11.1. Разработване и
утвърждаване на програми и
здравно-образователни материали
за повишаване информираността
по въпросите на бременността,
репродуктивното здраве,
раждането, грижите за децата и
изграждане на умения за
здравословно поведение
1.1.11.2. Провеждане на здравнообразователни мероприятия и
кампании за повишаване
информираността на
подрастващите за рисковите за
здравето фактори, свързани с
начина на живот и поведение и
повишаване информираността и за
изграждане на умения за
здравословно поведение и
промоция на здраве
1.1.11.3. Провеждане на обучения
и кампании по проблемите на
употребата на психоактивни
вещества

Утвърдени
програми за
повишаване
информираността
и знанията на
подрастващите

2015-2020

МЗ НЦОЗА

МОН, РЗИ,
ЦАР

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
информационни
кампании за
рисковите
фактори за
здравето

2015-2020

МЗ

МОН, НЦОЗА,
РЗИ, НПО,
медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
обучения, брой
обучени, брой
проведени

2015-2020

НЦН

МЗ, МОН

В рамките на
утвърдените
бюджети
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1.1.11.4. Подобряване на достъпа
до здравно и сексуално
образование

1.1.12. Разширяване
на
компетентностите и
мотивацията на
специалистите в
първичната
медицинска помощ
за кон-султиране на
родители в областта
на ранното детско
развитие, както и за
ранно
идентифициране на
риск от проб-леми в
разви-тието и
необхо-димостта от
ранна интервенция

1.1.12.1. Повишаване
квалификацията на
общопрактикуващите
лекари/педиатри, по въпросите на
диагностика на развитието и
разстройства на развитието и
поведението с цел ранно
откриване на отклонения и
насочване към ранна интервенция
1.1.12.2. Разработване на добри
практики за ранно детско развитие
и обучение на кадри за
внедряването им в системата на
здравеопазване (детски, здравни и
лечебни заведения)

информационни
кампании за
употребата на
психотропни
вещества
Разработена
политика за
сексуално и
репродуктивно
здраве

2015-2020

МЗ

РЗИ, НЦОЗА,
МОН

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
обучения, брой
обучени

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, БЛС,
НСОПЛБ, МУ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Утвърдени добри
практики за ранно
детско развитие;
Брой проведени
обучения;
Брой въведени
добри практики

2017

МЗ

НЦОЗА, НПО,
Национална
мрежа за
децата,
родителски,
пациентски и
съсловни
организации

В рамките на
утвърдените
бюджети
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1.1.13. Подкрепа на
дейностите за
финализиране на
процеса на деинституционализация
на грижите за деца

1.1.13.1. Изпълнение на дейности
по финализиране и осигуряване на
устойчивост на проектите за
деинституциона-лизация на
децата от 8-те пилотни ДМСГД
1.1.13.2. Актуализиране на
концепцията за
деинституционализация на
ДМСГД в съответствие с Визията
за деинституционализация на
децата в България
1.1.13.3. Разработване и
изпълнение на проекти за
деинституционализация на децата
и закриване на съществуващите
ДМСГД

Финализирани
2015-2020
проекти
„ПОСОКА:
семейство“ и
„Преструктуриран
е на ДМСГД за
деца 0 – 3 години“
Актуализирана
2015
концепция

МЗ

Общини,
МТСП, ДАЗД,
АСП

Държавен
бюджет,
общини

МЗ

МТСП, ДАЗД,
АСП, общини,
НПО

Бюджет МЗ

Брой разработени
проекти;
Брой закрити
ДМСГД;
Брой деца,
изведени от
институциите;
Брой разкрити
алтернативни
услуги;
Брой деца,
ползващи
алтернативни
услуги

МЗ

МТСП, ДАЗД,
АСП, общини,
НПО

ОПРР 20142020
ОПРЧР 20142020

2015-2020
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1.1.14. Развитие на
интегрирани
междусекторни
услуги за деца и
семейства с акцент
върху
интегрирането на
различните видове
услуги – социални,
здравни,
образователни и
др., в т.ч.
патронажни грижи
за бременни и деца

1.1.14.1. Регламентиране на
видовете интегрирани здравносоциални услуги за деца

Разработен пакет
нормативни
документи,
регламентиращ
видовете услуги

2015-2016

МЗ, МТСП

1.1.14.2. Разработване и
кандидатстване с проектни
предложения за създаване на
интегрирани здравно-социални
услуги за деца

Брой проектни
предложения

2017

Общини, ЛЗ, МЗ, МТСП
НПО

ОПРЧР 20142020

1.1.14.3. Разкриване на центрове
за услуги в домашна среда за
провеждане на патронаж на
бременни и деца в риск

Брой разкрити
центрове за
услуги в домашна
среда;
Брой ползватели
на услугата
Брой разкрити
центрове за деца с
увреждания

2015-2020

Общини, ЛЗ, МЗ, МТСП
НПО

ОПРЧР 20142020

2015-2020

Общини, ЛЗ, МЗ, МТСП
НПО

ОПРЧР 20142020

Усъвършенстван
модел на
отпускане на
помощнотехнически
средства;
% деца до 1 г. с
увреждания и
деца със

2015-2020

МТСП,
АСП, АХУ,
общини

В рамките на
утвърдените
бюджети

1.1.14.4. Разкриване на центрове
за деца с увреждания,
предоставящи комплексна
медицинска и социална
рехабилитация
1.1.14.5. Усъвършенстване на
модела на осигуряване на
медицински изделия и технически
помощни средства за деца с
увреждания и деца със специални
потребности

ДАЗД, ЛЗ,
общини, НПО

МЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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1.1.14.6. Осигуряване на
комплексни медицински грижи за
децата в центрове за резидентна
грижа
1.1.15. Подкрепа на
мерки за
ограничаване на
детския травматизъм, превен-ция
на домаш-ното
насилие спрямо
деца, както и за
сигурност и
безопасност на
децата

1.1.15.1. Обучение на
медицинските специалисти (ОПЛ,
лекари-специалисти, медицински
сестри, вкючително работещи в
здравните кабинети в детските
заведения и училищата) по
програми за следдипломно и
продължаващо обучение,
насочени към превенция на
насилието над деца
1.1.15.2. Разработване и
поддържане на специализирани
електронни страници със съвети
за безопасност за деца и родители
1.1.15.3. Разработване и
разпространение на
информационни материали,
насочени към превенция на
травматизма в детска възраст

специални
потребности с
осигурени
висококачествени
медицински
изделия и
технически
помощни средства
Брой центрове за
2015–2020
резидентна грижа
с осигурени
комплексни
медицински
грижи
Брой проведени
2015-2020
обучения;
Брой обучени
специалисти

Брой създадени
тематични
електронни
страници
Брой разработени
материали;
Брой дипляни

Общини,
АСП

МЗ, МТСП

ОПРЧР 20142020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ, БЛС,
БАПЗГ

Бюджет на
НЦОЗА;
Общински
бюджети;

2017

НЦОЗА

МЗ, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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1.1.16. Изграждане
на партньорски
мрежи със
структурите на
гражданското
общество в
подкрепа на
дейностите за
подобряване на
майчиното и детско
здраве
1.1.17. Подкрепа
на регионални
планове за
преодоляване на
съществените
различия в
показателите за
майчиното и
детско здраве в
отделните области
на страната, а така
също и между
селата и градовете

1.1.15.4. Провеждане на кампании
с участието на ОПЛ, педиатри,
здравни медиатори и др.
специалисти, за запознаване на
родителите с основните рискове за
здравето и живота на децата в
ранна детска възраст и
предоставяне на насоки за тяхната
превенция
1.1.16.1. Създаване в рамките на
Съвет „Партньорство за здраве“
на специализирани комисии и
съвети с участието на
неправителствения сектор за
координация, методическа
подкрепа, супервизия, мониторинг
и контрол по изпълнение на
утвърдени дейности по
програмите за подобряване на
майчиното и детското здраве
1.1.17.1. Провеждане на
проучвания за съществените
различия в показателите за детско
здраве в отделните области на
страната, а така също и между
селата и градовете
1.1.17.2. Разработване на
регионални планове за действие за
преодоляване на негативните
тенденции и подобряване на
майчиното и детско здраве

Брой проведени
кампании;
Брой участници

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ,
общини,
НМЗМ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой създадени
партньорски
съвети, комисии;
Осъществени
дейности

2015-2020

МЗ

НЦОЗА,
НЗОК, БЛС,
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

Проведени
проучвания;
Изготвени
анализи по
региони

2015-2016

НЦОЗА

РЗИ, МЗ

Бюджет МЗ,

Разработени
планове за
подобряване на
майчиното и
детското здраве и
преодоляване на
неравенствата

2016-2020

РЗИ

НЦОЗА, ЛЗ,
областни администрации,
общински администрации,
НСОРБ

Бюджет МЗ
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Политика 1.2. Здраве за децата и юношите (от 1 до 19 години)
Мярка
1.2.1 Продължение
на дейностите по
мярка 1.1.1. за
разширяване на
обхвата на
дейностите в
основния пакет
здравни дейности,
заплащани от НЗОК
за деца и юноши от
1 до 18 г.

1.2.2 Продължение
на дейностите по
мярка 1.1.2. за

Индикатори за
Срок за
мониторинг
изпълнение
1.2.1.1. Продължение на дейност
Брой здравни
2016-2020
1.1.1.3. за деца и юноши от 1 до 18 дейности
години
предоставени на
деца и юноши от
1 до 18 г.;
Брой деца и
юноши до 18 г.,
ползвали здравни
услуги от
основния пакет на
НЗОК
1.2.1.2. Продължение на дейност
Дял на средствата 2016-2020
1.1.1.4 за деца и юноши от 1 до 19 за профилактични
години
дейности за деца
и юноши,
заплащани от
НЗОК;
Брой деца и
юноши, обхванати
от профилактични
дейности,
заплащани от
НЗОК;
% на обхванатите
от всички
подлежащи
контингенти
1.2.2.1. Продължение на дейност
Финансови
2015-2020
1.1.2.1 за деца и юноши от 1 до 18 средства,
години
изплатени от
Дейности по мярката

Отговорна/и институция/и
Източник на
финансиране
Водеща/и
Партньор/и
НЗОК
БЛС, ЛЗ,
Бюджет НЗОК
професионални
сдружения

НЗОК

МЗ, БЛС ЛЗ,
Бюджет НЗОК
професионални
сдружения

МЗ

ЦФЛД, МФ

Бюджет МЗ
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развитие на
механизмите за
заплащане от
държавния бю-джет
и други източници
на дейности извън
обхвата на
задължителното
здравно
осигуряване за деца
и юноши от 1 до 19
г.

1.2.3 Продължение
на дейностите по
мярка 1.1.3. за
създаване на
условия за
подобряване на
достъпа до
квалифицирани
здравни грижи за
всички деца, в т.ч.

1.2.2.2. Продължение на дейност
1.1.2.3 за деца и юноши от 1 до 18
години
1.2.2.3. Продължение на дейност
1.1.2.4 за деца и юноши от 1 до 18
години

1.2.3.1. Продължение на дейност
1.1.3.3 за деца и юноши от 1 до 19
години

ЦФЛД;
Увеличен брой
деца и юноши до
18 г.,
финансирани от
ЦФЛД
Финансови
2015-2020
средства,
осигурени по
НППМДЗ
Разработен
2016-2020
финансов
механизъм;
Финансирани
центрове за
комплексно
обслужване
Брой деца и
2016-2020
юноши от 1 до 19
г. в отдалечени и
труднодостъпни
неселени места,
на които е
осигурен достъп
до квалифицирани
здравни грижи

МЗ

МФ

Бюджет МЗ

МЗ

МФ

Бюджет МЗ

МЗ

Общини, ЛЗ,
НПО, МТСП

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020
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от уязвими групи за
деца и юноши до 19
г.

1.2.3.2. Създаване на механизми
за приемственост при
провеждането на комплексното
медицинско обслужване на деца с
хронични заболявания след
навършване на 18 годишна
възраст

Приети
нормативни
промени;
Въведени
алгоритми за
съвместно
наблюдение и
лечение от
педиатри и други
специалисти

2016

МЗ

НЗОК, БЛС

Бюджет МЗ

1.2.4 Продължение
на дейностите по
мярка 1.1.4. за
повишаване на
обхвата,
мониторинг и
контрол на
профилактични-те
дейности за деца и
юноши от 1 до 19 г.

1.2.4.1. Разширяване на обхвата
на профилактиката на оралните
заболявания и предоставяните
услуги по дентална помощ при
децата и юношите от 1 до 18 г.

Брой деца, на
които е
извършено
силанизиране на
зъбите;
Брой
силанизирани
зъби;
Брой проведени
здравноинформационни
мероприятия

2015-2020

БЗС

МЗ

Бюджет МЗ

1.2.4.2. Разширяване на
програмите за превенция на
хроничните незаразни болести
при децата и юношите от 1 до 18
г.

Брой деца и
юноши от 1 до 19
г. обхванати в
програми за за
превенция на
хроничните
незаразни болести

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ

Бюджет МЗ

1.2.5.1. Планиране на

Изготвена НЗК

2016

МЗ

РЗИ, ЛЗ

Бюджет МЗ

1.2.5 Продължение
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на дейностите по
мярка 1.1.6. за
подобряване на
условията за
диагностика,
лечение и грижи в
педиатричните
структури

1.2.6 Осигуряване
на комплексно
интердисциплинарно медицинско
обслужване за деца
с хронични
заболявания и
специални
потребности

потребностите от закупуване на
високотехнологична медицинска
апаратура за нуждите на
диагностиката и лечението на
деца и юноши
1.2.5.2. Обновяване на
диагностичната и терапевтична
апаратура в педиатричните
структури

1.2.5.3. Реновиране на
педиатричните структури с цел
създаване на оптимални условия
за обслужване на децата и техните
придружители
1.2.6.1. Преглед на нормативната
уредба, която урежда
профилактиката, диагностиката и
лечението на децата с хронични
заболявания
1.2.6.2. Поетапно въвеждане в
нормативната база на
интердисциплинарния подход към
определени хронични заболявания

Актуализиран
медицински
стандарт
„Педиатрия“;
Брой закупена
нова
диагностична и
терапевтична
апаратура за
педиатричните
структури
Брой реновирани
педиатрични
структури

2016-2020

МЗ

ЛЗБП

Бюджет МЗ,
общини, други

2016-2020

МЗ

ЛЗБП

Бюджет МЗ,
общини, други

Изготвен анализ
за
необходимостта
от промени в
нормативната
уредба
Приети
нормативни
промени

2015-2016

МЗ

Научни
медицински
дружества,
пациентски
организации

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ, НЗОК,
БЛС

Научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ,
НЗОК
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1.2.6.3. Развитие на центровете за
комплексно медицинско
обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания

Брой разкрити
центрове;
Брой ползватели
на услугата

2016-2020

МЗ

ЛЗБП

Бюджет МЗ,
НЗОК

1.2.7 Продължение
на дейностите по
мярка 1.1.7. за
усъвършенстване на
механизмите за
непрекъснато
подобряванe на
качеството на
грижите в лечебните заведе-ния,
адаптирани към
емоционал-ните
потребности, в т.ч.
психологическата
подкрепа на децата
и семей-ствата;
1.2.8 Продължение
на дейностите по
мярка 1.1.8 за
въвеждане на
ефективна система
за активно проследяване на деца,
родени с
медицински риск, в
т.ч. и за
недоносените деца

1.2.7.1. Изпълнение на дейност
1.1.7.2.
за
осигуряване
на
психолог и социален работник в
лечебните заведения за болнична
помощ, обслужващи деца и
юноши от 1 до 19 г.
1.2.7.2. Изпълнение на дейност
1.1.7.3. за разработване на
регламент за формиране на
мултидисциплинарни екипи за
работа с децата и родителите при
установяване на увреждане или
тежко заболяване

Брой семейства и
деца, ползвали
консултации от
психолог и
социален
работник
Брой семейства и
деца, ползвали
консултации на
МДЕ

2016-2020

ЛЗБП

МЗ, общини

Бюджет на
ЛЗБП, МЗ и
общини

2016-2020

ЛЗБП

МЗ, общини

Бюджет на
ЛЗБП, МЗ и
общини

1.2.8.1. Анализ на
информационната база данни от
надградения регистър на
ражданията

Изготвен анализ

2016-2020

МЗ

Бюджет МЗ

1.2.8.2. Изготяне и въвеждане на
методика за изработване на
„индивидуален медико-социален
план“ за деца с увреждания и
хронични заболявания

Приета и въведена 2015-2016
методика

МЗ

1.2.9 Повишаване

1.2.9.1. Провеждане на обучения

Осигуряване на

МЗ

НЦОЗА,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества
МТСП,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества
НЦОЗА, МУ

2015-2020

Бюджет МЗ

В рамките на
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на компетентността на
медицинските
специалисти в
областта на
консултирането и
ефективната
комуникация с
родителите и децата

1.2.10 Продължени
е на дейностите по
мярка 1.1.10 за
прилагане на
комплексен подход
в грижите за деца, в
т.ч. деца с
увреждания и
хронични
заболявания, и
подкрепа на
техните семейства
1.2.11 Насърчаване
на холистичния
подход към ранното
детско развитие и
включване на
различни видове
специалисти
(педагози,

на персонала /лекари, медицински
сестри, акушерки/ от центровете
за майчино и детско здраве за
консултиране

качествени услуги
по консултиране
на родители и
деца в здравноконсултативни-те
центрове за
майчино и детско
здраве
Брой проведени
2015-2020
обучения, брой
обучени

утвърдените
бюджети

1.2.9.2. Изграждане на капацитет
сред медицинските специалисти
от извънболничната, болничната
медицинска помощ и РЗИ по
въпросите на здравето и
развитието на децата
1.2.10.1. Продължение на
Брой деца от 1 до 2016-2020
дейностите по мярка 1.1.10 за деца 19 години,
от 1 до 19 години
ползвали услугите
на центровете

МЗ, МУ

НЦОЗА, БЛС,
РЗИ,

Бюджет МЗ,
ОПРЧР

МЗ

ЛЗБП

Бюджет МЗ

1.2.11.1. Предоставяне на
подкрепящи услуги за ранно
детско развитие

МЗ,

МТСП, МОН,
общини, ЛЗ,
МОН

ОПРЧР 20142020 г.

Брой създадени
подкрепящи
услуги

2017-2020
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психолози,
логопеди и др.) на
база Стандартите за
развитие и учене на
деца в ранна
възраст (до 3
години)
1.2.12 Разширяване 1.2.12.1. Продължение на
на компетентдейностите по мярка 1.1.12 за деца
ностите и
от 1 до 19 години
мотивацията на
специалистите в
първичната
медицинска помощ
за консултиране на
родители в областта
на ранното детско
развитие, както и за
ранно
идентифициране на
риск от проблеми в
развитието и
необходимостта от
ранна интервенция
1.2.13 Продължени 1.2.13.1. Продължение на
е на дейностите по дейностите по мярка 1.1.14 за деца
по мярка 1.1.14 за
от 1 до 19 години
развитие на
интегрирани
междусекторни
услуги за деца и
семейства с акцент
върху
интегрирането на

Брой обучени
медицински
специалисти;
Брой обхванати в
скринигови
програми;
Брой
идентифицирани
случаи на роск от
проблеми в
развитието

2017-2020

Брой разкрити
2015-2016
интегрирани
здравно-социални
услуги за деца с
увреждания;
Брой деца от 1 до
18 г. ползвали
услугите;
% деца от 1 г. до
18 г. с увреждания

МЗ

НЦОЗА, НПО,
Национална
мрежа за
децата,
родителски,
пациентски и
съсловни
организации

ОПРЧР 20142020 г.

МЗ, МТСП

ДАЗД, ЛЗ,
общини, НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети
ОПРЧР 20142020
ОП „РР“
2014-2020
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различните видове
услуги – социални,
здравни, образователни и др., в т.ч.
патронажни грижи

1.2.14 Продължени
е на дейностите по
мярка 1.1.15 за
подкрепа на мерки
за ограничаване на
детския
травматизъм,
превенция на
домашното насилие
спрямо деца, както
и за сигурност и
безопасност на
децата
1.2.15 Изграждане
на жизнено-важни
умения за
отговорно
здравословно
поведение чрез
здравно образо-

1.2.14.1 Продължение на
дейностите по мярка 1.1.15 за деца
и юноши от 1 до 19 години

и деца със
специални
потребности с
осигурени
висококачествени
медицински
изделия и
технически
помощни средства
Съгласно мярка
2015-2020
1.1.15

НЦОЗА

МЗ, РЗИ,
общини,
НМЗМ

В рамките на
утвърдените
бюджети

1.2.14.2 Обучение на децата и
юношите за най-честите заплахи за
възникване на битов или друг
травматизъм и начините, по които
да се предпазят и да оказат първа
помощ при необходимост

Брой проведени
обучения;
Брой обучени
деца и юноши от
7 до 19 г.

2016-2020

МЗ

МВР, МОН,
МТСП,
общини, ЛЗ,
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

1.2.15.1. Разработване,
утвърждаване и внедряване на
училищни политики и програми за
превенция на рисковите фактори и
промоция на здравето сред
учениците

Брой разработени
програми за
превенция на
рисковите
фактори и
промоция на
здравето

2015-2016

МОН, РИО

МЗ, НЦОЗА,
РЗИ

Бюджет МЗ
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вание и други
мерки за
повишаване на
информираността,
знанията и
нагласите на децата
от 1 до 19 г.

1.2.16 Създаване на
среда, подкрепяща
здравето в детските
градини и
училищата, със
специфична
насоченост към

1.2.15.2. Разработване на програми
и здравно-образователни
материали за повишаване
информираността и знанията на
подрастващите за изграждане на
умения за здравословно поведение

Утвърдени
програми за
повишаване
информираността
и знанията на
подрастващите

2015-2020

МЗ НЦОЗА

МОН, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

1.2.15.3. Организиране и
провеждане на здравнообразователни мероприятия и
кампании за повишаване
информираността и знанията на
подрастващите за изграждане на
умения за здравословно поведение
и промоция на здраве
1.2.15.4. Провеждане на
информационни кампании по
въпросите на здравословното
хранене и превенция на
отклоненията в хранителното
поведение

Брой проведени
информационни
кампании за
рисковите
фактори за
здравето

2015-2020

МЗ

МОН, НЦОЗА,
РЗИ, медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
здравнообразователни
кампании за
здравословното
хранене

2015-2020

МЗ

МОН, НЦОЗА,
РЗИ

Бюджет МЗ

1.2.16.1. Анализ на предоставяните Изготвен анализ
услуги по превенция и промоция
на здраве за деца и ученици в
детски градини и училища, вкл. по
отношение на деца с хронични
заболявания

2016-2017

НЦОЗА

общини

Бюджет МЗ
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промоция,
превенция и грижи
за деца с хронични
заболявания

1.2.17 Активен
подход за
подобряване на
сексуалното и
репродуктивно
здраве на юношите
и младите хора и
предотвратяване на
сексуално
предавани болести

1.2.16.2. Създаване на
предпоставки за осъществяване на
съвместни дейности от
медицински и немедицински
специалисти (социални
работници, психолози) с цел
грижи за деца с хронично
страдание и за техните семейства
1.2.17.1. Подобряване на достъпа
на юношите и младите хора до
качествени услуги в областта на
сексуалното и репродуктивно
здраве чрез:
1.2.17.1.1. изграждане и
оборудване на информационно–
образователни центрове по
сексуално и репродуктивно здраве
в всички РЗИ;
1.2.17.1.2. реализация на програми
за повишаване на квалификацията
в рамките на продължаващото
медицинско обучение на
медицинските специалисти: ОПЛ,
акушер-гинеколози и дерматовенеролози;
1.2.17.1.3. адаптиране и прилагане
на програми за студентите по
акушерство, сестринство в
областта на репродуктивното
здраве и подходи за ефективна
работа с млади хора;
1.2.17.1.4. повишаване на
компетентността на медицинските
специалисти в училище в областта

Приети
нормативни
промени

2015 – 2020

МЗ, МТСП

АСП, ДАЗД,
лечебни
заведения,
общини

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обучени
медицински
специалисти;

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, МОН,
общини, НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой
информацион-нообразователни центрове;
Брой проведени
обучения;
Брой обучени
медицински
специалисти;
Брой адаптирани
програми;
Брой обучени
експерти в РЗИ;
Намаляване на
броя и честотата
на:
- раждания от
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на превенция на рисковото
поведение чрез поредица от
надграждащи обучения;
1.2.1.7.1.5. повишаване на
капацитета на РЗИ в областта на
репродуктивното здраве и
предоставяне на методическа
помощ и подкрепа за
специалистите в здравеопазването
1.2.17.2. Подобряване на
образователните възможности с
оглед изграждане на знания,
умения и нагласи за отговорно
сексуално поведение чрез:
1.2.17.2.1. прилагане на училищни
политики за промоция на СРЗ и
програми за превенция на рисково
сексуално поведение в училищата.
1.2.17.2.2. провеждане на
информационно – образователни
и медийни кампании за превенция
на сексуалното и репродуктивно
здраве
1.2.17.2.3. разработване и
разпространение на
информационни материали за
младите хора, родители;

майки под 18
години
- аборти
- половопреносими
болести

Брой училища с
2016-2020
утвърдена
политики за
промоция на
сексуалното и
репродуктивно
здраве и /или
програми за
превенция на
рисково
сексуално
поведение
Брой деца и
юноши до 19
години, обхванати
с програми за СРЗ
Брой проведени
здравноинформационни и
медийни
кампании

МЗ

МОН

В рамките на
утвърдените
бюджети,
международни
проекти, ОП

Брой разработени
информационни
материали
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1.2.18 Разработване
на програми за
превенция на
зависимостите сред
децата и юношите

1.2.18.1. Разработване и
систематизиране на добрите
практики, съобразени с
Европейските стандарти за
качество на превенцията на
употребата на наркотици на
национално ниво

Брой добри
практики;
Брой оригинални
инициативи

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ

1.2.18.2. Създаване на онлайн
платформа /единен регистър/ за
представяне на добрите практики,
споделяне на инициативи, за
обективна информация за
вещества, предизвикващи
зависимост, популяризиране на
държавната стратегия в областта
на превенцията с помощта на
изявени специалисти и експерти
от институциите с принос в
ограничаване разпространението
и употребата на наркотици,
възможности за финансиране

Брой от
посочените добри
практики,
приложени от
ОбСНВ, НПО
или общини в
страната;
Брой споделени
практики и
инициативи;
Брой практики на
ОбСНВ;
Брой посещения
на регистъра

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ

1.2.18.3. Създаване на методически
указания и задаване на параметри
за провеждане на успешни
кампании в 5 основни
направления: за деца от 4 до 6
години; от 5 до 10 години; от 11
до 14 години; от 14 до 18 години и

Брой използвани
2015-2016
добри практики от
ОбСНВ и НПО;
Брой ОбСНВ и
НПО, използвали
методическите
указания;

МЗ

Бюджет МЗ
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от 19 до 26 години

1.2.18.4. Организиране на
национален конкурс за видео
клипове и презентации за ученици
в различни възрастови категории,
представящ положителна
мотивация за живот без
психоактивни вещества.

1.2.19 Развитие на
програми за ранна
интер-венция на
деца и младежи с
експериментална
употреба/
злоупотреба с
наркотични
вещества и лечение

1.2.19.1. Създаване на „Мрежа за
подкрепа“, с комплексен семеен
подход на специалисти – лекари,
психолози, социални работници,
арт-терапия, изявени спортисти
като проводник на националната
политика в областта на рисково
поведение при децата

Брой кампании,
организирани,
обосновани на
методическите
указания;
Брой
информационни
материали,
използвани в
кампаниите;
Продължителност
на кампаниите
Брой участници в
конкурса.
Качество на
изработените
материали,
съобразно
методическите
указания.
Брой отразявания
в медиите.
Брой проведени
срещи със
специалистите от
„Мрежа за
подкрепа“;
Продължителност
на работата със
семействата и
учениците

2015-2016

МЗ

2015-2018

МЗ - НСНВ

Бюджет МЗ

ОбСНВ,
МТСП, ДАЗД,
МОН, ММС

Бюджет МЗ

31

на зависимости

1.2.19.2. Изграждане на
национална мрежа на младежките
общински съвети по наркотични
вещества за създаване и развитие
на лидери за иницииране
дейности за работа в класовете

Брой Младежки
общински съвети
по наркотични
вещества,
включени в
националната
мрежа;
Брой на
доброволците,
включени в
МОСНВ
1.2.19.3. Разработване и
Брой проекти;
популяризиране на спортни,
Продължителност
културни, екологични и
на проектите;
образователни проекти,
Устойчивост на
ангажиращи вниманието на децата проектите
в и извън училищното време

2015-2018

МЗ - НСНВ

ОбСНВ, МОН,
ДАЗД

Бюджет МЗ

2015-2018

МЗ - НСНВ

ОбСНВ, МК,
ДАЗД, МОН,
ММС

Бюджет МЗ

1.2.19.4. Разработване на
методически указания за
провеждане на национални
кампании за родителите и
педагози

2015-2018

МЗ - НСНВ

Бюджет МЗ

2015-2018

МЗ - НСНВ

Бюджет МЗ

1.2.19.5. Разработване на
видеоматериали за родителите с
участие на водещи специалисти,
издаване и разпространение на
информационни материали, с цел
повишаване на родителския
капацитет по отношение
употребата на наркотици сред
децата, качени на интернет
платформата, достъпни за всички

Брой ОбСНВ и
НПО, използвали
указанията;
Брой дейности,
включени в
кампаниите
Брой видеоматериали;
Посещаемост на
качените
материали в
платформата;
Продължителност
на посещенията в
платформата
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заинтересовани страни

1.2.20 Продължени
е на дейностите по
т.1.1.16. за
изграждане на
партньорски мрежи
със структурите на
гражданското
общество в
подкрепа на
дейностите за
подобряване на
детското здраве
1.2.21 Продължени
е на дейностите по
т.1.1.17. за
подкрепа на
регионални
планове за
преодоляване на

1.2.19.6. Периодични обучения на
педагогически съветници, учители
и медицински сестри от
училищата и представители на
МКБППМН и Детски
педагогически стаи за работата с
родители чрез интернет
платформата

Брой проведени
обучения;
Продължителност
на обученията

2015-2018

МЗ - НСНВ

ОбСНВ, МОН

Бюджет МЗ

1.2.20.1. Създаване в рамките на
Съвет „Партньорство за здраве“
на специализирани комисии и
съвети с участието на
неправителствения сектор за
координация, методическа
подкрепа, супервизия, мониторинг
и контрол по изпълнение на
утвърдени дейности по
програмите за подобряване на
майчиното и детското здраве

Брой създадени
партньорски
съвети, комисии;
Осъществени
дейности

2015 - 2020

МЗ

НЦОЗА,
НЗОК, БЛС,
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

1.2.21.1. Анализ на здравните
показатели за деца от 1 до 19 г. и
на структурите и дейностите за
детско здравеопазване по региони
с цел идентифициране на
различията в отделните области и
между селата и градовете

Изготвен анализ

2016

МЗ, НЦОЗА

НПО, РЗИ,
НЗОК,НПО,
ДАЗД,
Национална
мрежа за
децата, НСОРБ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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съществените
различия в
показателите за
детско здраве в
отделните области
на страната, а така
също и между
селата и градовете

1.2.21.2. Разработване и въвеждане
на планове за индивидуални
мерки за преодоляване на
различията и здравните
неравенства в отделните области
на страната, а така също и между
селата и градовете

Въведени
планове за
действие за
преодоляване на
здравните
неравенства

2016-2020

МЗ

НЦОЗА, НПО,
НПО, МТСП,
ДАЗД

В рамките на
утвърдените
бюджети

Политика 1.3. Здраве за хората в работоспособна възраст (от 20 до 65 години)
Мярка
1.3.1. Разширяване
на основ-ния пакет
здравни дей-ности,
заплаща-ни от
НЗОК в областта на
профилактиката,
диагностиката и
лечението на
заболяванията,
които са най-честа
причина за
преждевременна
смъртност и

Индикатори за
мониторинг
1.3.1.1. Усъвършенстване на
Приет пакет
нормативната уредба,
нормативни
регламентираща профилактичните промени
прегледи и оценката на риска на
лицата в трудоспособна възраст

Срок за
изпълнение
2015

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
МЗ
НЗОК,
НЦОЗА,
научни
медицински
дружества

Източник на
финансиране
Бюджет МЗ

1.3.1.2. Усъвършенстване на
нормативната уредба,
регламентираща диспансерното
наблюдение и лекарственото
лечение на заболяванията, водещи
в структурата на смъртността и
трайната нерабостопобност

2015

МЗ

Бюджет МЗ

Дейности по мярката

Приет пакет
нормативни
промени

НЗОК, БЛС,
научни
медицински
дружества
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неработоспособнос
т

1.3.1.3. Въвеждане на механизми
за повишаване на обхвата,
мониторинг и контрол на
профилактичните прегледи,
диспансерното наблюдение и
лекарственото лечение на лица от
19 до 65 г.

1.3.1.4. Подобряване на
регулационните механизми за
достъп до специализирана
извънболнична помощ и
формиране на персонални
индивидуализирани пакети,
съобразени със здравословното
състояние и оценката на риска от
развитие на заболяване
1.3.1.5. Регламентиране на
основен пакет болнична помощ,
осигуряващ своевременен прием и
комплексно лечение на
заболяванията, водещи в
структурата на смъртността и
трайната нерабостопобност
1.3.1.6. Осигуряване на
комплексно интердисциплинарно
медицинско обслужване на хората
с хронични заболявания
1.3.2. Реализиране

1.3.2.1. Изучаване на успешни

Повишен обхват
2016-2020
на профилактични
прегледи;
Въведени
индикатори за
качество на
диспансерното
наблюдение и
лекарственото
лечение в
домашни условия
Приет пакет
2015-2020
нормативни
промени

МЗ

НЗОК, НЦОЗА

В рамките а
утвърдените
бюджети

МЗ

НЗОК

В рамките а
утвърдените
бюджети

Приет пакет
нормативни
промени

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Изградени
центрове за
комплексно
интердисциплина
рно обслужване

2015

МЗ

НЗОК

В рамките а
утвърдените
бюджети

Брой представени

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, НЦН,

Бюджет МЗ
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на ефективни
програми за
промоция на здраве
и профи-лактика на
болестите, вкл. по
отношение на
здравословно
хранене, промоция
на укрепваща
здравето физическа
активност,
намаляване
употребата на
тютюневи изделия
и наркотични
вещества и
злоупотребата с
алкохол и др., с
акцент върху
рискови групи

европейски и световни проекти и
програми в областта на
промоцията на здраве и
профилактиката на болестите при
хора в активна възраст

европейски и
световни проекти
и програми в
интернет
платформа

МТСП, ММС,
НПО

ОПРЧР 20142020

1.3.2.2. Създаване на регистър за
добрите практики и работещи
програми в областта на
здравословен начин на живот, в
т.ч. като алтернатива на
употребата на наркотични
вещества
1.3.2.3. Създаване на методически
указания, базирани на европейска
и световна практика и задаване на
параметри за провеждане на
национални кампании за спорт,
екология, култура, здравословно
хранене, добри примери за
подражание
1.3.2.3. Провеждане на
национални и регионални
здравно-образователни и медийни
кампании за повишаване
информираността в областта на
превенцията на предотвратимите
за здравето рискови фактори
(тютюнопушене, злоупотреба с
алкохол, нездравословно хранене,
ниска физическа активност) и
промоция на здравословен начин
на живот
1.3.2.4. Разработване, отпечатване

Брой
регистрирани
практики;
Брой иновативни
практики

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, НЦН

Бюджет МЗ

Брой използвали
методическите
указания;
Брой проведени
дейности

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, НЦН,
ММС, НПО

Бюджет МЗ

Брой проведени
здравноинформационни
мероприятия

2016-2020

МЗ

ММС, НЦОЗА,
НЦН, РЗИ
ОПЛ, ЛЗ, НПО

Бюджет МЗ

Брой разработени,

2016-2020

МЗ

НЦОЗА, НЦН,

Бюджет МЗ
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и разпространение на
информационни материали за
здравословен начин на живот на
населението, вкл. рискови
популационни групи и лица над
50 г.

отпечатани и
разпространени
здравноинформационни
материали

РЗИ, НПО

1.3.2.5. Развитие на тясна
комуникация между националните
центрове по обществено здраве,
РЗИ и спортните клубове,
националните паркове,
културните институции,
университети, бизнеса, медиите
под формата на общи проекти и
инициативи
1.3.2.6. Изпълнение на
дейностите по НППХНБ 20142020

Брой съвместни
инициативи и
дейности

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, НЦН,
РЗИ, ММС,
МОН, ВУ, МК,
работодатели
медии, НПО и
др.

Бюджет МЗ, ОП

Брой реализирани
дейности;
Брой обхванати
лица

2015-2020

МЗ

Бюджет МЗ

1.3.2.7. Реализиране на ефективни
скринингови програми за ранно
откриване и ранна интервенция на
социално значимите заболявания
– сърдечно-съдови, онкологични,
диабет и др.
1.3.2.8. Продължаване и
адаптиране на дейностите по т.
1.2.17 за подобряване на
сексуалното и репродуктивно
здраве и предотвратяване на
сексуално предавани болести при

Брой въведени
нови скринингови
програми;
Брой обхванати
лица

2017-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
други
институции и
организации,
ангажирани с
проблема
НЗОК,
НЦОЗА, БЛС

Брой реализирани
програми и
проекти;
Брой обхванати
лица;
Намаляване на

2016-2020

МЗ

ВУ, ЦАР

В рамките на
утвърдените
бюджети
Норвежки
финансов
механизъм

В рамките на
утвърдените
бюджети
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младите хора

1.3.3. Подобряване
на дей-ността на
службите по
трудова медици-на,
както и
координацията им
със струк-турите от
системата на
здравеопазване

1.3.3.1. Утвърждаване на
медицински стандарт „Трудова
медицина“

броя и честотата
на:
- аборти
- половопреносими
болести
Приета наредба за
утвърждаване на
медицински
стандарт

2015 г.

МЗ

Бюджет МЗ

1.3.3.2. Разработване на критерии
за оценка на дейността на СТМ и
създаване на капацитет за
качествено извършване на
дейностите от СТМ

Разработени
критерии за
оценка на
дейността на
СТМ;
Подобрено
кадрово
състояние на
СТМ

2016-2020

МЗ,

РЗИ, НЦОЗА,
МУ, МТСП,
ИАГИТ, НОИ,
СТМ

Бюджет МЗ,
работодатели

1.3.3.3. Повишаване на
административния капацитет на
органите на държавния здравен
контрол и усъвършенстване на
механизмите за контрол на
дейността на службите по трудова
медицина

Брой проведени
обучения;
Брой обучени
лица,
осъществяващи
контрол;
Брой извършени
проверки

2016-2020

МЗ

РЗИ, НЦОЗА

Бюджет МЗ

1.3.3.4. Разработване на правила за
координация на дейностите на
СТМ със другите структури от
системата на здравеопазването за

Разработени и
въведени правила
за обмен на
информация;

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
СТМ,
общопрактикуващи лекари,

Бюджет МЗ
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подобряване на профилактиката,
недопускане на дублиране на
профилактични прегледи,
подобряване интеграцията на
продължително боледувалите при
завръщане на работа

1.3.4. Ранна
диагностика и
контрол на
професионалните и
свързани с труда
заболявания

1.3.4.1. Повишаване на обхвата на
профилактичните прегледи във
връзка с условията и организация
на труда

1.3.4.2. Разработване и въвеждане
на система за обобщаване на
данните за заболеваемостта и
профилактичните прегледи на
работещите във връзка с
условията на труд за
идентифициране и контрол на
съществуващите, нови и
променящи се рискови фактори

Регламентирано
взаимодействие
между СТМ и ЛЗ
във връзка с
осъществявани
те профилактич
ни и диагностични дейности
Обхванати
2015-2020
работещи с
профилактични
прегледи във
връзка с
условията и
организация на
труда;
Програми за
ограничаване на
професионалните
и свързани с труда
заболявания
Система за
2015-2020
обобщаване на
данните за
заболеваемостта и
профилак-тичните
прегледи на
работещите във
връзка с
условията на труд

лечебни
заведения

МЗ, МУ
НЦОЗА,
РЗИ, МТСП,
НОИ

СТМ,
общопрактикуващи лекари,
лечебни
заведения

Бюджет МЗ,
работодатели

МЗ,

НЦОЗА, РЗИ,
СТМ

Бюджет МЗ,
работодатели
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1.3.4.3. Изготвяне на ежегоден
анализ на резултатите от
обобщените анализи на здравното
състояние на работещите на СТМ
на национално и областно ниво
1.3.4.4. Подобряване на
регистрацията на професионални
заболявания за обхващане на
късните ефекти

1.3.5. Идентифицир
ане на рискови
фактори за
развитието на
професионални и
свързани с труда
заболявания и
прилагане на
дейности за
ограничаването им,
включително при
въздействие на
нововъзникващи и
/или променящи се
фактори на
работната среда и
трудовия процес,

Разработен
ежегоден анализ
на здравното
състояние на
работещите
Регламентирани
изисквания за
регистрация на
професионални
заболявания от
всички лечебни
заведения;
Създадена база
данни за
професионални
заболявания по
диагнози
1.3.5.1. Тематични проучвания
Брой проведени
относно нови и/или променящи се проучвания;
рискови фактори за здравето на
Идентифицира-ни
работещите, разпространение на
рискови фактори;
професионални и свързани с труда Брой разработени
хронични незаразни болести и
информационни
възможности за превенция
материали;
Брой
разпространени
информационни
материали
1.3.5.2. Координиране на усилията Брой извършени
на държавните органи при
съвместни
осигуряването на здарвословни и
проверки
безопасни условия на труд

2016-2020

НЦОЗА

РЗИ

Бюджет МЗ

2015-2020

МЗ, МТСП,
НОИ

СТМ, общопрактикуващи
лекари,
лечебни
заведения

Бюджет МЗ,
МТСП, НОИ,
работодатели

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
МУ СТМ

Бюджет МЗ,
МУ,
работодатели

2015-2020

МЗ, МТСП

РЗИ, ИАГИТ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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психосоциални и
ергономични
рискови фактори и
др.
1.3.6. Разширяване
на дейностите по
промоция и
профилактика на
здравето и
работоспособността чрез
прилагане на
ефективни
програми на
обучение на
специалисти
1.3.7. Създаване на
механизми за
ангажиране на
личната
отговорност за
здравето и
безопасността
1.3.8. Ангажиране
на работодателите
за създаване на
организационна
култура,
утвърждаваща
здравословно
поведение и лична
отговорност към
здравето и

1.3.6.1. Обучение на
медицинските специалсити по
промоция на здравето и
работоспособността;
Разработване и разпростране-ние
на информационни материали по
промоция на здравето и
работоспособ-ността

Брой проведени
обучения;
Брой обхванати
медицински
специалисти;
Брой разработени
и разпространени
информационни
материали

2015-2020

МЗ, НЦОЗА,
РЗИ, МУ

СТМ

Бюджет МЗ

1.3.7.1. Въвеждане на ефективни
санкциониращи механизми при
неизпълнение на отговорностите
за участие в профилактични и
скринингови програми,
финансирани от държавния
бюджет или НЗОК

Приет пакет
нормативни
промени

2016

МЗ

НЗОК,
работодатели

Бюджет МЗ

1.3.8.1. Проучване и
документиране на примери за
добра практика на предприятия и
организации по промоция на
здраве на работното място

Събрани,
2016-2017
описани,
публикувани и
обсъдени
публично
примери за добра
практика по
ПЗРМ в големи
частни фирми, в
малки и средни по

НЦОЗА

МЗ, МТСП,
ИАГИТ, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети
ОПРЧР 20142020
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безопасността

1.3.8.2. Разработване, описание и
промоция на добри практики по
осигуряване на здраве на
работното място

1.3.9. Създаване на
условия за отдих,
възстановяване и
рехабилитация на
работещите

1.3.8.3. Реализиране на
обществени инициативи,
публични събития и
разпространение на информация
за убеждаване на ключови лица и
организации да включат ПЗРМ в
техните фирмени планове и
стратегиите
1.3.8.4. Създаване в рамките на
Съвета „Партньорство за здраве“
на консултативен орган за
подкрепа на промоцията на здраве
на работното място с участието на
работодателските организации
1.3.9.1. Развитие на механизмите
за финансиране на дейности,
свързани с отдих, възстановяване
и рехабилитация на работещите

мащаб
предприятия от
частния сектор и в
сектора на
обществената
администрация
Брой разработени 2016-2017
и разпространени
добри практики

НЦОЗА

Брой предприятия 2016-2017
и организации,
включили ПЗРМ в
своите планове и
стратегии

НЦОЗА

Създаден
консултативен
орган по ПЗРМ;
Разработени
политики

2015

МЗ

Брой работещи,
на които са
осигурени отдих,
възстановяване и
рехабилитация

2016-2020

МЗ, НОИ

МЗ, МТСП,
ИАГИТ, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети
ОПРЧР 20142020
МЗ, МТСП,
В рамките на
ИАГИТ, РЗИ,
утвърдените
работодателски бюджети
организации,
ОПРЧР 2014синдикати
2020

МТСП,
НЦОЗА,
ИАГИТ, РЗИ,
работодателси
организции,
синдикати
МТСП,
работодателси
организции,
синдикати

Бюджет МЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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Политика 1.4. Здраве за възрастните хора (над 65 години)
Мярка
1.4.1 Насърчаване
на здравословен
начин на живот
през целия жизнен
цикъл и
здравословно
остаряване със
специален акцент за
хората над 50
годишна възраст

Индикатори за
мониторинг
1.4.1.1. Изпълнение на мерките на Брой реализрани
Националната концепция за
мерки;
насърчаване на активния живот на Степен на
възрастните хора в България 2012- реализация на
2030 г. и повишаване на техните
целите на
умения по отношение грижите за
концепцията
собственото здраве

Срок за
изпълнение
2015-2020

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
МТСП
МЗ, НЦОЗА,
РЗИ, ЛЗ

Източник на
финансиране
Бюджет МТСП
Бюджет МЗ

1.4.1.2. Изпълнение на
дейностите по Националната
програма за превенция на
хроничните незаразни болести
2014-2020 г. в целевата група над
50 г.
1.4.1.3. Провеждане на здравнообразователни мероприятия
(информационни материали,
беседи, дискусии, кампании) за
повишаване информираността в
областта на превенцията на
предотвратимите рискови за
здравето фактори
(тютюнопушене, злоупотреба с
алкохол, нездравословно хранене,
ниска физическа активност) и
промоция на здравословен начин
на живот

Брой извършени
дейности;
Брой обхванати
лица над 50 г.

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ

Бюджет МЗ

Брой разработени,
отпечатани и
разпространени
здравноинформационни
материали; Брой
проведени
здравноинформационни
мероприятия

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ
ОПЛ, ЛЗ

Бюджет МЗ

Дейности по мярката
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1.4.1.4. Разработване и
популяризиране на научнообосновани подходи за
здравословно хранене на
възрастните хора

1.4.2 Осигуряване
на условия за равен
достъп на
възрастните хора до
медицински и
дентални услуги,
както и до
качествени и
безопасни
лекарствени

Брой разработени
материали

2015-2020

МЗ

НЦОЗА

Бюджет МЗ

1.4.1.5. Осигуряване на условия
Брой лица над 65
за активен и по-продължителен
г. упражняващи
трудов живот на възрастните хора, труд
в т.ч. чрез подобряване на
условията на труд и адаптиране
към здравния им статус и техните
потребности

2015-2020

МТСП,
ИАГИТ

МЗ, НЦОЗА,
работодатели,
СТМ

работодатели

1.4.1.6. Разработване на програми
за физическа активност на
възрастните хора в дома и в
общността

Разработени
програми

2016

НЦОЗА

МЗ

Бюджет МЗ

1.4.2.1. Развитие на подкрепящи
услуги за подобряване на достъпа
на възрастните хора до здравни
услуги

Брой създадени
подкрепящи
услуги;
Брой възрастни
хора обхванати от
услуги за
подобряване на
достъпа до
здравни услуги

2015-2020

МЗ

МТСП, НЗОК,
ЛЗ, общини

ОПРЧР 20142020
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продукти на
достъпни цени с
фокус върху
малките населени
места и
отдалечените и
труднодостъпни
райони

1.4.3 Развитие на
специализирани
здравни услуги за
превенция на
заболяванията и
усложненията,
характерни за
възрастните хора

1.4.2.2. Въвеждане на стимули за
ОПЛ за обслужване на населени
места в отдалечени и
труднодостъпни райони и
възрастно население

Брой заети
практики с
неблагоприятни
условия

2016-2020

МЗ

НЗОК, общини

В рамките на
утвърдените
бюджети

1.4.2.3. Реконструкция и
модернизиране на филиалите за
спешна медицинска помощ в
отдалечени и труднодостъпни
райони и създаване на условия за
24 часово обслужване и
наблюдение
1.4.2.4. Преструктуриране на
част от болничните заведения, в
т.ч. в труднодостъпни отдалечени
райони за предоставяне на
дългосрочни грижи за възрастни
хора

Брой
модернизирани
ФСМП в
отдалечени и
труднодостъпни
места

2016-2020

МЗ

МРРБ

Бюджет МЗ
ОПРР 20142020

Брой
преструктурирани
лечебни
заведения;
Брой разкрити
легла за
дългосрочни
грижи
Изготвена карта
на аптечната
мрежа

2016-2020

МЗ

МТСП,
общини, ЛЗ,
НПО

Бюджет МЗ
Общински
бюджети
ОПРЧР 20142020

2016-2020

МЗ

НЗОК, ИАЛ

Бюджет МЗ

Относителен дял
на обхванатите
лица

2016 – 2020

МЗ

НЗОК, ЛЗ,
научни
дружества

Бюджет МЗ
Бюджет НЗОК

1.4.2.5. Създаване на механизми
за подобряване на достъпа на
възрастните хора до лекарствени
продукти
1.4.3.1. Разработване и
провеждане на периодичен
комплексен скрининг на
възрастните хора с оглед
откриване на някои субективно
неизявени нарушения в здравето
им
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1.4.3.2. Осигуряване на условия
за ефективно комплексно лечение
и наблюдение на заболяванията,
водещи до ограничена активност
на възрастните хора: заболявания
на скелетно-мускулната,
дихателната, сърдечносъдовата и
нервната система
1.4.3.3. Прилагане на ваксини
срещу острите респираторни
заболявания и пневмонии в
старческа възраст
1.4.3.4. Приемане на Национална
програма за ограничаване на
остеопорозата

Относителен дял
на лицата с
проведено
комплексно
лечение

2015 – 2020

МЗ

ОПЛ,
медицински
специалисти

Бюджет МЗ

Относителен дял
на обхванатите с
ваксини лица

2015-2020

МЗ

НЗОК, ЛЗ,
РЗИ

Бюджет МЗ,
НЗОК

Приета
национална
програма

2016-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ

Бюджет МЗ

1.4.3.5. Развитие на система за
ранна диагностика на дементните
състояния

Разработена
програма;

2017-2020

МЗ

НЗОК, ЛЗ,
научни
медицински
дружества,
общини

Бюджет МЗ
Бюджет НЗОК

МЗ, МТСП

НЦОЗА, АСП,
РЗИ, общини,
ЛЗ, НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини
ОПРЧР 20142020

МЗ, МТСП

НЦОЗА, АСП,

Бюджет МЗ,

Изградени
центрове за ранна
диагностика;

1.4.4 Подкрепа на
мерки за
преминаване от
институционален и
медицински модел
на грижи за

1.4.4.1. Проучване потребностите
от интегрирани здравносоциални услуги на възрастните
хора

Брой обучени
медицински
специалисти;
Брой обхванати от
програмата лица
Извършен анализ 2015-2016
за потребността
от здравни и
социални услуги

1.4.4.2. Разработване на нов

Разработен модел

2016-2017
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възрастните хора
към услуги,
предлагани в
общността и
семейната среда,
вкл. развитие на
дългосрочната
грижа

1.4.5 Подкрепа за
изграждане на
адекватна мрежа от
интегрирани
здравно-социални
услуги в общността
и домашна среда

модел за интегрирани грижи за
възрастните хора, извън
институциите, вкл. и за развитие
на дългосрочни грижи

1.4.4.3. Разработване на методики
и стандарти за предоставяне на
интегрирани здравно-социални
услуги за възрастни хора
1.4.5.1. Разработване и
поддържане на карта на здравносоциални услуги за възрастни
хора
1.4.5.2. Разкриване на нови
услуги в общността и в
домашната среда, включително и
предоставяне на почасови услуги
в подкрепа на социалното
включване на възрастните хора
1.4.5.3. Изграждане на
специализирани структури за
интегрирани домашни грижи за
възрастни хора с хронични
заболявания и увреждания
1.4.5.4. Осигуряване на
подкрепяща мрежа от здравни
услуги за дементните пациенти,
настанени в социални услуги -

на система за
интегрирани
грижи за
възрастните хора;
Разработен план
за
деинституционали
зация на
възрастните хора
Разработени
2016-2020
стандарти

РЗИ, общини,
ЛЗ, НПО и др.

МТСП, общини
ОПРЧР 20142020

МЗ, МТСП

НЦОЗА, АСП,
РЗИ, общини,
ЛЗ, НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини
ОПРЧР 20142020
Бюджет МЗ,
МТСП, общини
ОПРЧР 20142020
Бюджет МЗ,
МТСП, общини
ОПРЧР 20142020

Разработена карта
на социалноздравните услуги
за възрастни хора
Брой разкрити
нови услуги;
Брой възрастни
хора, ползващи
услуги в
общността

2017-2020

МЗ, МТСП

НЦОЗА, АСП,
РЗИ, общини,
ЛЗ, НПО и др.

2017-2020

МЗ, МТСП

АСП, РЗИ,
общини, ЛЗ,
НПО и др.

Относителен дял
на включените в
структурите на
интегрираните
домашни грижи
лица
Брой изградени
специализирани
услуги;
Брой лица,

2015-2020

МЗ, МТСП

АСП, РЗИ,
общини, ЛЗ,
НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини
ОПРЧР 20142020

2017-2020

МЗ, МТСП

АСП, РЗИ,
общини, ЛЗ,
НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини
ОПРЧР 20142020
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1.4.6 Осигуряване
на обучение за
персонала,
предоставящ
здравни услуги за
възрастни хора, в
т.ч. в областта на
психологическата
помощ и подкрепа
за възрастни хора,
дългосрочни грижи
и др.

дневни центрове, центрове за
временно и постоянно
настаняване и осигуряване на
социална защита и
психологическа подкрепа на
семействата на болните
1.4.6.1. Повишаване на
професионалната квалификация
на предоставящите здравни и
интегрирани здравно-социални
услуги за възрастни хора

ползващи
услугите

Брой проведени
обучения;
Брой обучени
специалисти

2016-2020

МЗ

МТСП, РЗИ,
Бюджет МЗ
ЛЗ, ОПЛ,
ОПРЧР 2014медицински
2020
специалисти,
психолози и др.

1.4.6.2. Подобряване на
специализацията на кадри в
областта на психологическата
помощ и подкрепа за възрастни
хора, както и на лекари
специалисти от основните
специалности за профилиране в
областта на гериатрията и
геронтологията
1.4.6.3. Разработване на
ръководства и методични
материали за добра практика на
специалистите, предоставящи
здравни услуги за възрастните
хора

Брой проведени
обучения;
Брой обучени
специалисти

2016-2020

МЗ

МТСП, РЗИ,
Бюджет МЗ
ЛЗ, ОПЛ,
ОПРЧР 2014медицински
2020
специалисти,
психолози и др.

Бр. разработени
ръководства и
методични
материали

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества

Бюджет МЗ
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1.4.7 Подобряване
на
взаимодействието
между държавния и
неправителствения
сектор при
предоставяне на
здравни и социални
услуги за възрастни

1.4.6.4. Организиране на
семинари, конференции, кръгли
маси със специалистите,
предоставящи здравни грижи на
възрастните хора с цел обмен на
опит и запознаване с иновациите
в тази насока

Брой проведени
семинари,
конференции,
кръгли маси и др.

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ, научни
дружества

Бюджет МЗ

1.4.7.1. Създаване в рамките на
Съвет „Партньорство за здраве“
на специализирани комисии и
съвети с участието на
неправителствения сектор за
координация, методическа
подкрепа, супервизия,
мониторинг и контрол по
изпълнение на утвърдени
дейности за подобряване на
здравето на възрастните хора
1.4.7.2. Насърчаване на
доброволчеството в процеса на
осигуряване на услуги за
възрастни

Брой проведени
срещи;

2015-2020

МЗ

МТСП, РЗИ,
общини, ЛЗ,
НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини

МЗ, МТСП

РЗИ, общини,
ЛЗ, НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини

Разработени
политики

Изградени
2015-2020
социални защитни
мрежи с
участието на
медицински
специалисти,
социални
работници, НПО,
граждани за
оказване на
доброволна
хуманитарна
помощ,
обществени
кухни, др.
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1.4.7.3. Организиране на
обществени инициативи за
формиране на обществена
съпричастност и отношение за
подпомагане на възрастни и/или
попаднали в житейска
безпомощност (самота,
продължително боледуване,
бедност и др.)

Бр. проведени
обществени
инициативи

2015-2020

МЗ, МТСП

РЗИ, общини,
ЛЗ, НПО и др.

Бюджет МЗ,
МТСП, общини

Политика 1.5. Опазване и подобряване на психичното здраве
Мярка

Дейности по мярката

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и

Източник на
финансиране
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1.5.1 Тематични
проучвания на
епидемиологията,
причините,
факторите и
последиците при
психичното здраве,
както и върху
възможностите за
интервенция и
добрите практики

1.5.2 Осигуряване
на стратегическа
рамка и финансови
механизми за
планиране и
реализация на
политиката за
психично здраве

1.5.1.1. Провеждане на
национално представително
епидемиологично проучване на
причините, факторите и
последиците при психичното
здраве, както и върху
възможностите за интервенция и
добрите практики

Проведено
изследване на
терен, създадена
на-ционална база
данни;
Проведено
проучване

2016

1.5.1.2. Социологично проучване
на нагласите на
професионалистите и ключовите
участници в процеса на
предоставяне на психично
здравно обслужване
1.5.1.3. Картиране на
съществуващите служби за
психично здравно обслужване

Доклад

2016

1.5.2.1. Разработване на
Национална политика за
психично здраве с акцент върху
превенцията на честите психични
разстройства
1.5.2.2. Разработване на
концепция и план за действие за
деинституционализация на
болните с психични заболявания в
ДПБ

НЦОЗА

НЦОЗА

Създадена карта
на
съществуващите
служби за
психично здраве
Разработена
Национална
политика за
психично здраве

2016

2016

МЗ

Разработена
концепция;

2016

МЗ

Разрботен план за
действие

НЦОЗА

РЗИ, научни
дружества, ЛЗ,
НПО,
международни
организации

Бюджет МЗ

РЗИ, научни
дружества, ЛЗ,
НПО,
международни
организации

Бюджет МЗ

РЗИ, научни
дружества, ЛЗ,
НПО,
международни
организации
НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества,
НПО

Бюджет МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества,
НПО

Бюджет МЗ

Норвежки
финансов
механизъм

Норвежки
финансов
механизъм

Норвежки
финансов
механизъм
Бюджет МЗ
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1.5.3 Прилагане на
програми за
промоция на
психичното здраве и
благоденствие за
всички общественоикономически
групи чрез намеси,
съобразени със
индивидуалните
особености

1.5.2.3. Актуализация и
мониторинг на дейностите по
Национална програма за
превенция на самоубийствата,
приета с решение на Министерски
съвет от 28.08.2013 г.

Брой отчети за
извършени
дейности по
програмата

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества, ЛЗ,
НПО

Бюджет МЗ

1.5.2.4. Разработване на
интервенционни програми за
намаляване на стреса в
ежедневието – на работното
място, в училището и в
семейството

Брой разработени
програми

2016

МЗ

Бюджет МЗ

1.5.2.5. Осигуряване на
финансови механизми за
реализация на стратегическите
цели

Осигурени
допълнителни
финансови
средства за
политиките в
областта на
психичното
здраве

2016-2020

МЗ

МТСП,
ИАГИТ, МОН,
НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества, ЛЗ,
НПО,
работодатели
МФ, МРРБ,
МТСП, МОН,
работодатели

1.5.3.1. Промоция на психично
здраве, обучение в
комуникационни умения,
предотвратяване на насилие,
агресивно поведение и
автоагресия в училищата.
Разработване на програми за
избираеми училищни форми на
обучение
1.5.3.2. Квалификационни
курсове за учители, преподаващи

Брой проведени
курсове за
обучение
Брой разработени
програми

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ,
МОН, научни
дружества,
НПО
МУ

Брой разработени
програми;

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ,
МОН, научни

Бюджет МЗ
Норвежки
финансов
механизъм
ОПРЧР 20142020
Средства на
работодателите
за БЗУТ
Бюджет МЗ

Бюджет МЗ,
МОН
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1.5.4 Продължаване на процеса на
деинституционализация,
интегриране на
психиатричната
помощ в общата
система на
медицинско
обслужване,
преформулиране и
оптимизиране на

по тези програми. Сексуално
образование на ученици.
Разработване на учебни програми.
Обучение на обучители
1.5.3.3. Откриване на модели на
добри практики по промоция на
психично здраве на работното
място, чрез мотивиране на
работодатели за попълване на онлайн въпросници за дейностите
им в конкретните предприятия
1.5.3.4. Популяризиране на
добрите практики и генериране на
препоръки за промоция на здраве
на работното място

Брой обучени
лица
Брой ангажирани
предприятия;

дружества,
НПО
МУ
2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ,
Бюджет МЗ
МТСП,
ИАГИТ, НПО,
работодателски
организации

Брой публикувани 2015-2020
препоръки

НЦОЗА

Бюджет МЗ

1.5.3.5. Обществени
образователни кампании за
психично здраве

Брой кампании

НЦОЗА

1.5.4.1. Картиране на
потребностите от
психичноздравни услуги чрез
епидемиологични и
социалогически проучвания
1.5.4.2. Изработване и
периодично актуализиране на
Карта за психичноздравно
обслужване чрез изполване на
данните от епидемиологичните
проучвания както изходна база
1.5.4.3. Подкрепа за разкриване

Брой проведени
проучвания

2016-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ,
МТСП,
ИАГИТ, НПО,
работодателски
организации,
синдикати
РЗИ, научни
дружества, ЛЗ,
НПО,
международни
организации
МЗ, научни
дружества,
НПО

Изработена и
публикувана
Карта за
психичноздравно
обслужване

2016

НЦОЗА

МЗ, научни
дружества,
НПО

Бюджет МЗ

Брой разкрити

2016-2020

МЗ

ЛЗ, общини

Бюджет МЗ

Брой
популяризирани
добри практики

2016-2020

Бюджет МЗ
Норвежки
финансов
механизъм
МЗ Бюджет
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функциите на
големите
психиатрични
болници от
резидентен тип

1.5.5 Развитие на
комплексното
обслужване на
психично болните в
близост до тяхната
естествена жизнена
среда

на „остри“ психиатрични
отделения и дневни стационари
към многопрофилните болници за
активно лечение
1.5.4.4. Разкриване на дневни
центрове за хора с психичин
проблеми на териториторията на
големите градове
1.5.4.5. Развитие на мобилни
услуги/патронажни грижи за лица
с психични проблеми, особено в
отдалечени и труднодостъпни
райони
1.5.4.6. Разкриване на
подкрепени / наблюдавани
жилища за възрастни хора с
психични проблеми
1.5.4.7. Разработване и
реализация на проекти за
деинституционализация и
осигуряване на дългосрочни
грижи за лицата с психични
заболявания, пребиваващи
дългосрочно в ДПБ
1.5.5.1. Разработване на правила,
клинични препоръки, процедури
и критерии за оценка,
съставляващи алгоритми за
психично-здравни услуги, които
да осигурят непрекъснатост и
комплексност на цялостния
процес на психиатрично
обслужване

отделения;
Брой области с
разкрити
отделения
Брой разкрити
центрове;
Брой потребители

2016-2020

МТСП, АСП

МЗ, ЛЗ,
общини, НПО

ОПРЧР 20142020
МТСП, общини

Брой разкрити
мобилни услуги;
Брой потребители

2016-2020

МТСП, АСП

МЗ, ЛЗ,
общини, НПО

МТСП, общини

Брой осигурени
жилища

2016-2020

МТСП, АСП

МЗ, ЛЗ,
общини, НПО

МТСП, общини

МЗ

МРРБ, МТСП,
АСП, НЦОЗА,
РЗИ, научни
дружества,
НПО

Бюджет МЗ
Норвежки
финансов
механизъм
ОПРЧР 20142020

МЗ

Научни
дружества,
НЦОЗА, ЛЗ,
НПО

Бюджет МЗ

Брой реализирани
проекти;
Брой
деинституционали
зирани лица
Актуализиран
медицински
стандарт
„Психиатрия“;
Разработени
алгоритми за
психично-здравни
услуги

2016-2020

2016
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1.5.5.2. Въвеждане на
принципите на „водене на
случай“ чрез: Осигуряване на
подкрепа за семейството;
Осигуряване на снабдяване със
съответните медикаменти;
Следене на психичното
състояние; Подпомагане на
възстановяването и
реинтегрирането на пациента в
обществото
1.5.5.3. Разработване на
обучителни програми за водене на
случай и внедряването им в
практиката на ЦПЗ, ДПБ,
доставчици на социални услуги

Въведен статут на
водещ случая в
съответната
нормативна база;
Брой
възстановени на
работа пациенти с
тежки психични
разстройства

МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
общини и др.

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020

Брой разработени
програми

2016-2020

МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
общини и др.

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020

1.5.5.4. Създаване на
интердисциплинарни екипи и
осигуряване на координирани
действия при болни с психични
заболявания

Създадени
интердисциплина
рни екипи;
Обслужени лица с
психични
разстройства

2016-2020

МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
общини и др.

Бюджет МЗ,
МТСП
ОПРЧР 20142020

1.5.5.5. Изграждане на мобилни
екипи за кризисни интервенции.
Нормативно осигуряване на
дейностите и финансирането

Брой създадени
мобилни екипи;
Брой проведени
домашни
посещения по
повод кризи

2016-2020

МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
общини и др.

Бюджет МЗ,
МТСП
ОПРЧР 20142020

2016-2020
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1.5.6 Обучение на
кадри в умения и
знания, необходими
за прилагане на
нови подходи и
дейности за

1.5.5.6. Изграждане на
информационна система за
обслужваните лица с тежки
психични разстройства

Изградена и
функционираща
информационна
система

2016-2020

МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
общини и др.

Бюджет МЗ

1.5.5.7. Създаване на система за
устойчиво проследяване на
пациента след острия период на
боледуване

Брой посещения в
извънболнична
психичноздравна
служба

2015-2020

МЗ

НЗОК,
НЦОЗА, РЗИ и
др.

Бюджет МЗ

1.5.5.8. Изграждане на
информационен портал за
потребители на психично-здравни
услуги и организиране на групи за
взаимопомощ след
възстановяване от криза

Създаден
информационен
портал;
Брой посещения
онлайн

2015-2020

НЦОЗА, МЗ

НПО,
Общинска
администрация

Бюджет МЗ

1.5.6.1. Изработване на програми
за обучение на ОПЛ в
комуникативни умения, ранно
откриване на депресия и
превенция на суицидни нагласи

Брой разработени
програми за
обучение;
Брой преминали
обучение

НЦОЗА

Научни
дружества,
БЛС, ВУ, НПО

Бюджет МЗ, ЛЗ

2015-2020
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осигуряване на
психично здраве

1.5.7 Изграждане на
ефективни
механизми за
партньорството
между системите на
здравеопазва-нето,
право-съдието,
образованието и
социалната система,
както и
организациите на
гражданското
общество
1.5.8 Осигуряване
на обществена
подкрепа за
преодоляване на
психиатричната
стигма

1.5.6.2. Обучение на социални
работници и психолози от
системата на АСП и НПО в
областта на психосоциалната
рехабилитация, воденето на
случай, кризисните интервенции
и домашната грижа
1.5.7.1. Създаване на национален
междуведомствен съвет по
психично здраве

Брой разработени
програми за
обучение;
Брой преминали
обучение

МЗ

НЦОЗА, ЛЗ,
НПО, МТСП,
АСП, общини,
научни
дружества

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020

Приет нормативен 2016
акт за
конституиране на
съвета;
Брой заседания на
съвета

МЗ

МОН, МТСП,
АСП, НСОРБ,
НПО

Бюджет МЗ

1.5.7.2. Активизиране на
Областните съвети по психично
здраве

Брой заседания на
съветите

МЗ РЗИ

Общински
съвети

Бюджет МЗ

1.5.8.1. Проучвания на нагласите
на обществото по отношение
хората с психични разстройства

Брой проведени
проучвания

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества, ЛЗ,
НПО

Бюджет МЗ

1.5.8.2. Медийни антистигма
кампании - ангажиране на
обществен ресурс чрез въвличане
на известни личности в
антистигма кампаниите
1.5.8.3. Обучение на медийни
професионалисти за избягване на
стигматизиращи практики

Брой проведени
кампании

Брой проведени
курсове и
семинари за
журналисти и

2016-2020

2016-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

МЗ

НЦОЗА

НЦОЗА, РЗИ,
научни
дружества, ЛЗ,
НПО
РЗИ, научни
дружества, ЛЗ,
НПО

Норвежки
финансов
механизъм
Бюджет МЗ
Норвежки
финансов
механизъм
Бюджет МЗ
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медийни експерти
1.5.8.4. Подкрепа за появата и
развитието на организации на
потребители и близки на лица с
психични разстройства и
включването им в процеса на
решения при обслужването на
тези хора

Брой
неправителствени
организации на
потребители и
близки на хора с
психични
разстройства

2015-2020

МЗ

научни
дружества,
пациентски
организации,
общини

Бюджет МЗ

Политика 1.6. Възможно най-добро здраве за хората с увреждания
Мярка
1.6.1 Превенция на
уврежданията чрез
развитие на ранната
диагностика и
своевременно и
ефективно лечение

Индикатори за
мониторинг
Брой разработени
ръководства

Срок за
изпълнение
2016-2020

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
МЗ
БЛС, научни
медицински
дружества, ЛЗ

Източник на
финансиране
Бюджет МЗ

1.6.1.2. Въвеждане на съвременни
здравни технологии, в т.ч.
високотехнологични медицински
изделия за лечение за хора с
увреждания

Брой въведени
нови здравни
технологии

2016-2020

МЗ

НЦОЗА,
научни
медицински
дружества, ЛЗ

Бюджет МЗ,
НЗОК, МТСП

1.6.1.3. Усъвършенстване на
системата за събиране, обработка
и предоставяне на данни за лицата

Показатели по по
причини, тежест
и срок, по пол и

2016-2020

МЗ

НЦОЗА, НЕЛК

Бюджет МЗ

Дейности по мярката
1.6.1.1. Създаване на ръководства
за добра клинична практика с
оглед на ранната диагностика и
своевременно и ефективно
лечение на хората с увреждания
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1.6.2 Развитие на
модели на
комплексно лечение
на заболявания,
водещи най-често
до увреждане и
влошаване на
качеството на
живот

с трайно намалена
възраст;
работоспособност /вид и степен на
увреждане
Изготвени
анализи
1.6.2.1. Нормативно
Приет пакет
регламентиране на задължението
нормативни
на НЗОК да финансира
промени
комплексно лечение на
определени заболявания
1.6.2.2. Включване на
комплексното лечение на
определени заболявания в
основния пакет здравни дейности,
заплащан от НЗОК
1.6.2.3. Развитие на модела за
комплексно обслужване на
пациентите с определени
заболявания и мениджмът и
контрол на хроничните
заболявания в „центрове“ за
комплексно лечение и
наблюдение

1.6.3 Развитие на
структурите за
физикална терапия
и рехабилитация и
рехабилицион-ната
помощ в

1.6.3.1. Подобряване на
ресурсната осигуреност на
структурите за физикална и
рехабилитационна медицина в
лечебните заведения за
извънболнична помощ

Приета наредба
за основния и
допълнителен
пакет здравни
дейности,
заплащани от
НЗОК
Брой
заболявания, за
които е въведено
комплексно
обслужване
Брой
ЛЗ/обединения/ст
руктури
предоставящи
комплексно
лечение
Подобрена
материалнотехническа база и
осигурен
персонал

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ,
НЗОК

2016-2020

МЗ

НЗОК, ЛЗ,
научни
медицински
дружества,
общини

В рамките на
утвърдените
бюджети
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амбулаторни и
стационарни
условия

1.6.3.2. Развитие на болничните
структури за продължително
лечение и рехабилитация
1.6.3.3. Въвеждане на нови
методи за физикална терапия и
рехабилитация
1.6.3.4. Усъвършенстване на
механизмите за финансиране на
дейностите по рехабилитация на
хора с увреждания

1.6.4 Подобряване
на достъпа на
хората с увреждания
до медицинска
помощ, в т.ч. чрез
изграждане на
достъпна среда в
лечебните заведения
1.6.5 Обучение на
персонала на
лечебните
заведения за работа
с хора с увреждания

1.6.3.1. Оптимизиране на средата
извън и вътре в лечебните
заведения с оглед подобряване
достъпа на хора с увреждания
1.6.4.1. Осигуряване на достъп до
информация и комуникация за
предлагани услуги и програми в
лечебните заведения
1.6.4.1. Организиране и
провеждане на обучение на
персонала на лечебните заведения
за работа с хора с увреждания
1.6.4.2. Разработване на
ръководства за медицинските
специалисти за работа с хората с
увреждания

Оптимизирани
структури за
продължително
лечение и
рехабилитация
Брой въведени
нови методи

2016-2020

МЗ

НЗОК, ЛЗ,
НОИ, научни
медицински
дружества,
общини
ЛЗ, научни
медицински
дружества,
общини
НЗОК, МТСП,
НОИ, общини

В рамките на
утвърдените
бюджети

2016-2020

МЗ

Въведени
допълнителни
дейности по
рехабилитация,
финансирани с
публични
средства
Брой лечебни
заведения с
подобрен достъп
на хората с
увреждания
Осигурен
информацио-нен
и комуникационен достъп
Брой проведени
обучения

2016-2020

МЗ

2016-2020

МЗ

ЛЗ, общини

Бюджет МЗ, ЛЗ,
общини

2016-2020

МЗ

НЗОК, АХУ,
ЛЗ, общини,
НПО

Бюджет МЗ, ЛЗ,
общини

2016-2017

МЗ

ЛЗ, съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ

Брой разработени
ръководства

2016-2017

МЗ

ЛЗ, съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети
В рамките на
утвърдените
бюджети
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1.6.4.3. Организиране и
провеждане на семинари, работни
срещи, кръгли маси и др. на
медицински и немедицински
специалисти за обмен на
информация и запознаване с опита
на ЕС по отношение хората с
увреждания
1.6.6 Въвеждане на 1.6.5.1. Създаване в рамките на
нови подходи за
Съвет „Партньорство за здраве“
работа в общността на специализирани комисии и
и непрекъсната и
съвети с участието на
интегрирана
неправителствения сектор за
медицинска и
координация, методическа
социална грижа за
подкрепа, супервизия, мониторинг
хората с увреждания и контрол по изпълнение на
утвърдени дейности за
подобряване на грижите за хора с
увреждания
1.6.5.2. Разработване на модел за
комплексно провеждане на
цялостния процес на
рехабилитация и грижи на хора с
увреждания – медицинска,
професионална и социална
1.6.5.3. Изграждане на
иновативни междусекторни
услуги, включващи
рехабилитация, трудотерапия,
социални услуги в общността и
други, според индивидуалните
потребности на човека с

Брой проведени
мероприятия

2015-2020

МЗ

АХУ, ЛЗ,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ

Брой проведени
срещи;

2015

МЗ, МТСП

АХУ, РЗИ, ЛЗ,
общини, НПО
и др.

Бюджет МЗ,

2016-2017

МЗ, МТСП

АХУ, РЗИ, ЛЗ,
общини, НПО
и др.

Бюджет МЗ,
МТСП

Брой разкрити
2016-2020
интегрирани
здравно-социални
услуги;

МЗ, МТСП

АХУ, РЗИ, ЛЗ,
общини, НПО
и др.

Бюджет МЗ,
МТСП

Разработени
политики

Разработен модел
за комплексно
провеждане на
цялостния процес
на рехабилитация
и грижи за хора с
увреждания

ОПРЧР 20142020

Брой хора с
увреждания,
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увреждане
1.6.7 Подобряване
на достъпа и
качеството на
медицинската
експертиза за
степен на
увреждане в
системата на
здравеопазването

1.6.6.1. Приемане на нов модел
за медицинска и социална
експертиза на степента на
увреждане и работоспособността

1.6.6.2. Усъвършенстване на
организацията и методологията за
медицинската експертиза на
степен на увреждане

ползващи
услугите
Приет пакет
нормативни
промени

2015-2016

МЗ

НЕЛК

Бюджет МЗ

2015-2016

МЗ

НЕЛК

Бюджет МЗ

Брой обучени
медицински
специалисти

2016-2020

МЗ

НЕЛК

Бюджет МЗ

Извършени
промени в
нормативната
база

2016

МЗ, МТСП

АСП, РЗИ, ЛЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети

2016-2020

МЗ, МТСП

АСП, РЗИ, ЛЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Актуализирана
методика за
оценка;
Променена
структура на
органите на
медицинската
експертиза

1.6.8 Осигуряване
на достатъчен брой
съвременни
технически
помощни средства
на достъпни цени

1.6.6.3. Обучение на
медицинските специалисти,
осъществяващи дейности по
медицинска експертиза за стетен
на увреждане
1.6.7.1. Облекчване на
процедурите за предоставяне на
технически помощни средства на
хората с увреждания

1.6.7.2. Подобряване на контрола, Въведени
свързан с начина на предписване и контролни
закупуване на техническите
механизми;
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помощни средства за хора с
увреждания
1.6.7.3. Въведена система за
проучване и въвеждане на новите
видове технически помощни
средства за хората с увреждания,
отговарящи на съвременното
технологично развитие
1.6.7.4. Осигуряване на нови
видове технически помощни
средства за хората с увреждания,
отговарящи на съвременното
технологично развитие /вкл.
компютъризирани системи и
съоръжения/
1.6.7.5. Повишаване
информираността на
медицинските специалисти и
хората с увреждания за
приложението и възможностите за
предоставяне на технически
помощни средства

Брой извършени
проверки
Извършени
проучвания за
нови здравни
технологии

2016-2020

МЗ, МТСП

НЦОЗА

Бюджет МЗ

Осигурени нови
видове
технически
помощни
средства

2016-2020

МТСП

МЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Разработени
информационни
материали;

2016-2020

МЗ, МТСП

АСП, РЗИ,
АХУ, НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

Осигурени
информационни
канали
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Политика 1.7. Здраве за уязвимите групи
Мярка
1.7.1. Подобряване
достъпа до
здравеопазване и
промоция на
здравето, в т.ч. чрез
целеви действия,
насочени към
уязвими групи

Дейности по мярката
1.7.1.1. Развитие на дейности,
насочени към осигуряване на
информационно – образователни
и здравно-консултативни услуги
за превенция и здравословен
живот на уязвими групи

1.7.1.2. Провеждане на
информационни кампании за
подобряване на знанията и
формиране на правилни нагласи
сред уязвими групи (особено
подрастващите) за отговорно
поведение по отношение на
здравето
1.7.1.3. Осигуряване на достъп на
всички бременни, родилки и деца
на достъп до основен пакет
здравни дейности, заплащани от

Индикатори за
мониторинг
Брой осигурени
информацион-но
– образова-телни
и здравноконсултативни
услуги;
Брой ползватели
на услугите
Брой проведени
информацион-ни
кампании

Приет пакет
нормативни
промени

Срок за
изпълнение
2016-2020

2016-2020

2015

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
МЗ
НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ, научни
медицински
дружества,
НПО

Източник на
финансиране
Бюджет МЗ

МЗ

Бюджет МЗ

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ, научни
медицински
дружества,
НПО

ОПРЧР 20142020

ОПРЧР 20142020

НЗОК, БЛС, ЛЗ Бюджет МЗ,
НЗОК
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НЗОК
1.7.1.4. Планиране и реализация
на мерки за повишаване на
имунизационния обхват сред
уязвимите групи от населението
съгласно националния
имунизационен календар
1.7.1.5. Разработване на програми
за предоставяне на мобилни
здравни услуги в общността
1.7.1.6. Разширяване обхвата на
здравноосигурените лица в
неравностойно положение,
принадлежащи към уязвими
групи, чрез промяна на здравното
осигуряване на социално слабите,
в това число и на дълготрайно
безработните

1.7.2. Развитие на
подкрепящи
здравни услуги за
повишаване
качеството на
живот, насърчаване
на социалното
включване и

1.7.1.7. Информиране на лица от
ромската общност и други
уязвими групи за
здравноосигурителните им права
и задължения
1.7.2.1. Реализиране в лечебните
заведения на здравни програми,
насочени към развиване на
родителски умения, ранното
детско развитие и насърчаване на
добри практики за грижа за деца,
включително за такива с
увреждания

% обхванато
население от
уязвими групи
със задължителни
имунизации

2016-2020

МЗ

НЗОК, РЗИ,
ЛЗ, НПО

Бюджет МЗ

Брой лица, на
които са
предоставени
мобилни услуги
Приет пакет
нормативни
промени;

2016-2020

МЗ

РЗИ, ЛЗ, НПО

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ

МФ, МТСП,
НЗОК, НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

МЗ

НЗОК, РЗИ,
ЛЗ, НПО,
здравни
медиатори

В рамките на
утвърдените
бюджети

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ, съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ,
НЗОК

Намален брой
здравно
неосигурени лица,
принадлежащи
към уязвими
групи
Брой проведени
2016-2020
информационни
кампании и др.
информационни
събития
Брой лечебни
2016-2020
заведения,
участващи в
здравни програми

ОПЧРЧ 20142020
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интегриране в
обществото на
групите в
неравностойно
положение и със
специални
потребности, както
и на други уязвими
групи

1.7.3. Изграждане
на капацитет за
работа с уязвими
групи

1.7.2.2. Развитие на интегрирани
междусекторни услуги за
семейства с деца (включително
деца с увреждания), услуги по
превенция (семейно
консултиране, превенция на
изоставянето и други) и на
подкрепящи услуги, в т.ч. услуги
в общността или в семейна среда
1.7.2.3. Развитие на интегрирани
междусекторни услуги в
общността или в домашна среда за
възрастни хора (включително
самотноживеещи хора над 65 г. в
невъзможност за
самообслужване), хора с
увреждания и други уязвими
групи от населението
1.7.2.4. Осигуряване на
интегрирани грижи на бежанци,
жертви на домашно и друго
насилие, трафик на хора, както и
на семействата на алкохолици,
наркомани и др.
1.7.3.1. Изследване и проучване
на успешни здравни и
интегрирани политики, добри
практики и иновативни модели на
въздействие върху уязвими групи
1.7.3.2. Подкрепа за изграждане
на капацитет на структурите,
отговорни за формирането,
изпълнението, координацията на

Брой разкрити
интегрирани
услуги за деца и
семейства от
уязвими групи;
Брой деца до 18
години, ползващи
услугите
Брой разкрити
интегрирани
услуги за уязвими
групи;

2016-2020

2016-2020

МТСП, МЗ

МТСП, МЗ

АСП, НЦОЗА,
РЗИ, ЛЗ,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ,
МТСП

АСП, НЦОЗА,
РЗИ, ЛЗ,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ,
МТСП

ОПЧРЧ 20142020

ОПЧРЧ 20142020

Брой лица
ползващи
услугите
Брой разкрити
услуги;

2016-2020

МЗ

МТСП, АСП,
НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ, съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ,
МТСП

2016-2017

МЗ, МТСП

НЦОЗА, АСП,
РЗИ, НПО

Бюджет МЗ

Брой подкрепени
лица и семейства
Установени добри
практики;
Адаптирани
модели за работа
с уязвими групи
Брой проведени
обучения;
Брой обучени
лица;

ОПРЧР 20142020
2016 – 2017

МЗ, МТСП

НЦОЗА, АСП,
РЗИ, НПО

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020
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изпълнението, мониторинга и
оценката на здравни и
интегрирани политики, насочени
към уязвими групи
1.7.3.3. Обучение на
медицинските специалисти за
работа с лица от уязвими групи
1.7.3.4. Подкрепа за лица от
уязвими групи за осигуряване на
квалификация и работа в
здравната система
1.7.3.5. Утвърждаване на ролята
на здравните медиатори към
общините като работещ модел за
преодоляване на културните
бариери в общуването с ромите, в
т.ч. при провеждането на
профилактични програми и
здравно образование

Изграден
капацитет на
национално и
регионално ниво
Брой проведени
обучения;
Брой обучени
медицински
специалисти
Брой лица от
уязвими групи,
подпомогнати за
обучение
Брой обучени
здравни
медиатори;

2016-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ
ОПЧРЧ 20142020

2016-2020

МЗ

МУ, общини,
ЛЗ

Бюджет МЗ

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
НСОРБ, НПО,
НМЗМ

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020

Брой населени
места със здравни
медиатори;
Разработени
стандарти на
работа на
здравния
медиатор
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1.7.3.6. Насърчаване на
включването на НПО в процесите
на формулиране на здравни и
интегрирани политики за уязвими
групи и вземане на решения
съвместно с институциите на
местно, регионално и национално
ниво
1.7.4. Разработване и 1.7.4.1. Проучване на здравния
внедряване на
статус на ромското население –
механизми за
репрезентативни изследвания,
наблюдение и
фокус групи в квартали с
оценяване на
компактно ромско население
здравното
състояние на
уязвими групи

Проведени
съвместни
инициативи

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
НПО

Бюджет МЗ

Проведени
проучвания

2017-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
ЛЗ, научни
медицински
дружества,
НПО

Бюджет МЗ,
международни
програми и
проекти
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ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ НА СПРАВЕДЛИВА, УСТОЙЧИВА И ЕФЕКТИВНА ЗДРАВНА СИСТЕМА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ
КАЧЕСТВО И РЕЗУЛТАТИ
Политика 2.1. Осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазването
Мярка
2.1.1 Осигуряване
на финансова
стабилност на
системата за
здравеопазване

Дейности по мярката
2.1.1.1. Осигуряване на механизми
за ефективно планиране на
нарастващите потребности от
средства за здравеопазване, в т.ч.
като % от БВП

Индикатори за
мониторинг
Динамика на
публичните и
частни разходи за
здравеопаз-ване;

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и

Източник на
финансиране

Водеща/и

Партньор/и

2015-2020

МС

МФ, МЗ,
МТСП,
НЗОК, ЗД

Държавен
бюджет,
здравноосигур
ителни вноски,
застрахователн
и вноски,
други
плащания за
здраве

% от БВП за
здравеопазване

2.1.1.2. Поетапно увеличаване на
здравно-осигурителните вноски за
деца, ученици, пенсионери и др. от
страна на държавата

Размер и
относителен дял
на средствата от
здравноосигурите
лни вноски за
лицата,
осигурявани от
държавата

2015-2020

МС

МФ, МЗ

Държавен
бюджет

2.1.1.3. Подкрепа за политиката на
НАП за увеличаване на
събираемостта на
здравноосигурителните вноски

Годишен размер
на средствата от
здравноосигурите
лни вноски;

2015-2020

НАП

НЗОК, МЗ

Държавен
бюджет;
работодатели;
здравноосигур
яващи се лица

Брой
здравноосигурени
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лица;
Среден размер на
здравносигурител
ните вноски по
категории
осигуряващи се
лица
2.1.1.4. Провеждане на
информационни кампании за
повишаване на доброволното
изпълнение на задължения за
здравноосигурителни вноски на
самоосигуряващи се лица
2.1.1.5. Създаване на условия за
развитие на доброволно здравно
осигуряване/ застраховане чрез
ясно регламентиране на
дейностите, които могат да са
обект на доброволно здравно
осигуряване

Брой
информационни
кампании

2015 – 2020

МЗ

НЗОК, РЗИ,
НПО,
синдикати,
работодатели
, медии

Бюджет МЗ,
бюджет НЗОК

Намален дял на
индивидуалните
частни разходи за
здравеопаз-ване;

2016 - 2020

МЗ

ЗД

Бюджет на МЗ

2.1.1.6. Приемане на стандарти за
финансиране на здравните
дейности, които са ангажимент на
държавата, гарантиращи ефективно
и ориентирано към резултати
разходване на средствата от
държавния бюджет
2.1.1.7. Ефективно използване на
средствата от европейските
фондове и други международни

Приети стандарти
за финансиране

2016

МС

МФ, МЗ

Бюджет МЗ

Размер на
усвоените
средства от

2015-2020

МС

МЗ, МРРБ,
МТСП,

ОП на ЕС;

Брой доброволно
здравно
осигурени
/застраховани
лица

международни
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фондове за финансиране на
дейности, свързани с развитието на
здравната система

европейските
фондове и други
международни
фондове;

МОН, МФ

фондове;
държавен
бюджет

% усвоени от
предоставените
средства

2.1.2 Ефективно
изразходване на
финансовите
ресурси за
задоволяване на
потребностите на
населението от
качествена и
достъпна
медицинска помощ

2.1.1.8. Използване на публичночастното партньорство във
финансирането на здравната
система на основата на проекти,
при които водещ критерий е
общественият интерес

Брой
осъществени
проекти чрез
ПЧП

2015-2020

МС

МЗ

Бюджет МЗ,
частни
инвестиции

2.1.2.1. Обществено представяне и
обсъждане на анализа и
препоръките за усъвършенстване
на финансирането на
здравеопазването в България,
изготвени от Световна банка през
2015 г.
2.1.2.2. Разработване и приемане
на пакет нормативни документи за
усъвършенстване на структурата и
финансирането на
здравеопазването

Проведени
обществени
обсъждания

2015

МЗ

НЦОЗА,
НЗОК, НПО,
съсловни
организации

Бюджет МЗ

Разработен и
приет пакет
нормативни
документи (ЗЗО,
ЗЛЗ, ЗО)

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

2.1.2.3. Преструктуриране на
пакета здравни дейности,
заплащани от НЗОК и
регламентиране на основен и
допълнителен пакет здравни
услуги, позволяващи планиране на

Утвърдени базов
и допълнителен
пакети здравни
дейности

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ
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ресурсите, гарантиран от
системата на здравното
осигуряване или други източници
2.1.2.4. Регламентиране на спешен
пакет дейности, заплащани от
държавния бюджет
2.1.2.5. Подобряване на
механизмите за ценообразуване и
финансиране на медицинските
дейности, в т.ч. регламентиране на
„цена на труда” на медицинските
специалисти, която да бъде
включена като елемент на цената
на дейностите

Утвърден спешен
пакет

2015

МЗ

Бюджет МЗ

Разработена
методика за
остойностяване
на медицинските
дейности

2015-2016

МЗ

НЗОК,
Съсловни
организации

Бюджет МЗ

2.1.2.6. Разработване на нова
методология за заплащане на
болничните дейности

Разработена
методика за
заплащане на
болничните
дейности

2017

МЗ

НЦОЗА,
НЗОК

Бюджет МЗ

2.1.2.7. Разработване и приемане
на необходимото законодателство
и нормативна уредба за прилагане
на новата методика за заплащане
на болничните дейности
2.1.2.8. Осигуряване на
технологичен и административен
капацитет за прилагане на
методиката за заплащане на
болничните дейности

Приет пакет
нормативни
документи

2017

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Наличен
технологичен и
административен
капацитет;

2018-2020

НЦОЗА

МЗ

НЦОЗА,
НЗОК

Бюджет МЗ
ОП „ДУ“

Изградена НЗИС
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2.1.2.9. Подобряване на
механизмите за ценообразуване и
реимбурсиране на лекарствените
продукти и медицинските изделия,
заплащани с публични ресурси

Приети
нормативни
промени;

2015

МС

МЗ, ИАЛ,
МТСП,
НСЦРЛП

Бюджет МЗ

2.1.2.10. Въвеждане на оценката
на здравните технологии като
основен метод за обективирането
на вземането на решения за
реимбурсиране

Приети
нормативни
документи и
създадена
организация и
въведен
механизъм за
оценка

2015

МЗ

НЗОК,
НЦОЗА,
ИАЛ

Бюджет МЗ

2.1.2.11. Въвеждане на механизъм
и критерии за подбор на
изпълнители на медицински
услуги, на които се заплаща с
публичен ресурс с цел гарантиране
на потребностите на населението
от качествена медицинска помощ

Приети
нормативни
промени;

2015-2016

МЗ

МЗ, НЗОК

Бюджет МЗ

% на разходите за
заплащане на
лекарствени
продукти и
медицински
изделия

Приета НЗК;
Въведен
механизъм за
подбор на
изпълнители на
медицински
услуги
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2.1.2.12. Обвързване на
финансирането с оценка на
качеството на медицинските
дейности и удовлетвореността на
пациентите

Приети
нормативни
промени;

2015

МС

МЗ, НЗОК

Бюджет МЗ

2015-2020

МС

МЗ, НЗОК

В рамките на
утвърдените
бюджети

Въведени
индикатори за
качество;
Въведена система
за оценка на
удовлетвореностт
а на пациентите

2.1.3 Създаване на
финансови
механизми за
преструктуриране
на системата на
здравеопазване и
адаптирането й към
потребностите на
населението от
медицинска помощ

2.1.3.1. Подобряване на
структурата на разходите по
видове медицинска помощ с
постепенно балансирано
увеличение на средствата и
относителния дял на разходите за
първична и специализирана
извънболнична медицинска помощ
и намаление на разходите за
болнична медицинска помощ и
лекарствени продукти

% на разходите
по видове
медицинска
помощ
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2.1.3.2. Създаване на финансови
модели и механизми за
пренасочване на средства към
нови форми на обслужване на
пациентите амбулаторна диагностика и
лечение, дългосрочни грижи,
продължително лечение и
палиативни грижи

Въведени модели
на финансиране
на нови форми на
обслужване;

2015-2016

МС

МЗ, НЗОК

В рамките на
утвърдените
бюджети

Ревизиран пакет
здравни
дейности;
Намалени
разходи за
активно болнично
лечение
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Политика 2.2. Качествени, ефективни и достъпни лекарствени продукти
Мярка
2.2.1. Усъвършенстване на механизмите за ценообразуване и
въвеждане на
механизми за
задължително
договаряне на
отстъпки, pay-back,
claw-back и други
схеми за споделяне
на риска

Дейности по мярката
2.2.1.1. Усъвършенстване и
прозрачно прилагане на
нормативната уредба, касаеща
условията, правилата и
критериите за ценообразуване и
включване на лекарствени
продукти в ПЛС

2.2.1.2. Въвеждане на
задължително централизирано
договаряне на отстъпки за
лекарствени продукти,
приложими при лечение на
злокачествени заболявания,
лекарствени продукти за домашно
лечение, както и за лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща в
изпълнение на национални
програми със средства от бюджета
на МЗ, с цел ефективно
разходване на средствата

Индикатори за
мониторинг
Брой разгледани
процедури;
Спазване на
нормативно
установените
срокове;
Публично
оповестяване на
взетите от
НСЦРЛП
решения, относно
цените на
лекарствените
продукти
Приет пакет
нормативни
промени;
Проведени
процедури;
Брой лекарствени
продукти с
договорена
отстъпка

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и

Източник на
финансиране

Водеща/и

Партньор/и

2015-2020

МЗ

НСЦРЛП

Бюджет МЗ

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ
Бюджет НЗОК
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2.2.1.3. Създаване на механизъм за
договаряне на отстъпки при
включване на лекарствени
продукти в ПЛС

2.2.2. Усъвършенстване на механизмите за реимбурсиране на база
оценка на
ефективността на
разходите

2.2.3. Поетапно
въвеждане на
оценка на здравни

Приет пакет
нормативни
промени;
Брой лекарствени
продукти с
договорена
отстъпка
Приет пакет
нормативни
документи

2015-2016

МЗ

НСЦРЛП

Бюджет МЗ

2015

НСЦРЛП

Национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

2.2.2.2. Извършване на
периодична оценка на
лекарствени продукти, включени
в ПЛС, въз основа на
доказателства и фармако –
икономически анализ
2.2.2.3. Реимбурсиране по МКБ,
гарантиращо 100% заплащане на
цената на референта за социалнозначимите заболявания, включени
в основния пакет

Приет пакет
нормативни
документи

2015

НСЦРЛП

Национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
документи

2015

НСЦРЛП

Бюджет МЗ

2.2.2.4. Въвеждане на механизъм
за генерично заместване на
лекарствените продукти
2.2.2.5. Осигуряване на
публичност на разходите на НЗОК
за лекарствени продукти и
медицински изделия
2.2.3.1. Разработване на
механизъм за оценка на здравните
технологии

Приет нормативен 2015
документ

МЗ

МЗ, НЗОК,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества
НЗОК

Брой публикувани 2016-2020
справки

НЗОК

МЗ

Бюджет НЗОК

2.2.2.1. Въвеждане на процедура
за периодично поддържане на
реимбурсния статус на
лекарствените продукти

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
документи
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резултати при
решение за
заплащане на
лекарствени
терапии и други
здравни технологии
с публични средства
(НТА)
2.2.4. Насърчаване
на рационалната
лекарствена
употреба в
лечебните заведения
и аптеките

2.2.3.2. Изграждане на капацитет Приет нормативен 2015
за оценка на здравните технологии документ
на лекарствени терапии и
медицински изделия

МЗ

НЦОЗА, ИАЛ,
НСЦРЛП,
НЗОК, ВУ,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

2.2.4.1. Разработване и
въвеждане в практиката на
фармако – терапевтични
ръководства

Брой утвърдени
ръководства

2015-2016

НСЦРЛП

Национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

2.2.4.2. Стимулиране и
методологична подкрепа на
дейността на лекарствени
терапевтични комисии в
лечебните заведения за болнична
помощ
2.2.4.3. Продължаващо обучение
на медицинските специалисти,
ориентирано към рационална и
безопасна употреба на
лекарствени продукти
2.2.4.4. Изработване и приемане
на програми, насочени към
насърчаване на рационална
лекарствена употреба и
фармацевтични грижи в аптеките
2.2.4.5. Въвеждане на индикатори
за проследяване на рационална
лекарствена употреба

Приет пакет
нормативни
документи;
Разработени
препоръчителни
правила
Брой проведени
обучения;
Брой обучени
лица

2015-2016

МЗ

ИАЛ,
Национални
консултанти,
ЛЗБП

Бюджет МЗ

2015-2020

БЛС, БФС,
БЗС

МЗ, ИАЛ

ЛЗ, ОП

Брой разработени
програми

2016-2017

МЗ

БЛС, БФС, БЗС Бюджет МЗ, ЗЗ,
ОП

Брой въведени
индикатори;
Разработена

2016-2017

МЗ

БЛС, БФС,
БЗС,

Бюджет МЗ
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2.2.4.6. Разработване и
реализация на програми, насочени
към населението, за
необходимостта от рационално и
контролирано от лекар
лекарствено лечение и избягване
на самолечението

система за
проследяване и
оценка
Разработени
програми;

2016-2017

МЗ

БЛС, БФС, БЗС Бюджет МЗ, ОП

Брой обхванати
лица
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Политика 2.3. Интегрирана система за спешна медицинска помощ
Мярка
2.3.1 Осигуряване
на равномерно и
адекватно
териториално
разпределение на
структурите за
спешна медицинска
помощ

Дейности по мярката

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Източник на
финансиране

2.3.1.1. Оценка на състоянието на
системата за спешна медицинска
помощ по отношение на достъпа
на населението до спешна
медицинска помощ

Изготвен анализ и 2015
картиране на
системата за СМП
на национално и
регионално ниво

МЗ

РЗИ, ЦСМП

Бюджет МЗ

2.3.1.2. Утвърждаване на
критерии и стандарти за
териториално разпределение на
структурите за спешна
медицинска помощ
2.3.1.3. Изготвяне на Карта на
броя и разпределението на
структурите за спешна
медицинска помощ, съобразена с
утвърдените критерии и стандарти
2.3.1.4. Преразпределение на
района на обслужване и
местоположението на
съществуващите филиали на
ЦСМП
2.3.1.5. Ежегодно извършване на
оценка на съществуващата
структура на спешната помощ и
потребностите на населението от
спешна помощ на регионално и
национално ниво

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

РЗИ, ЦСМП

Бюджет МЗ

Приета
Национална
здравна карта

2015-2016

МЗ

РЗИ, ЦСМП

Бюджет МЗ

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

МЗ

РЗИ, ЦСМП

Бюджет МЗ

Ежегодни анализи 2015-2020
на състоянието на
системата за СМП
на областно и
национално ниво
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2.3.2 Подобряване

2.3.1.6. Регламентиране на
видовете мобилни екипи и
изпълнители на спешна
медицинска помощ и техния обем
разрешени компетентности и
дейности
2.3.1.7. Регламентиране на
критерии за осигуреност на
населението с медицински екипи
по видове, показатели за брой
население, площ на обслужвана
територия, характеристика на
заболеваемостта, здравна
инфраструктура и др.
2.3.1.8. Определяне на
потребностите от човешки
ресурси по категории персонал
(лекари; медицински специалисти
и парамедицински персонал)

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

РЗИ, ЦСМП

Бюджет МЗ

Изготвен анализ
на потребностите
от човешки
ресурси в
системата на
СМП

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

2.3.1.9. Определяне на
местоположението на
медицинските екипи в големите
населени места с използване на
повече от 1 изходна точка на
екипите за спешна медицинска
помощ
2.3.1.10. Определяне на постоянни
и/или временни бази за изнесени
екипи в труднодостъпни и
отдалечени населени места и
рискови територии
2.3.2.1. Извършване на анализ на

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Изготвен анализ,

2015

МЗ

ЦСМП, ЛЗ за

Бюджет МЗ
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на инфраструктурата исъстоянието и собствеността на
материалносградния фонд на ЦСМП и
техническата
картиране на структурите за СМП
осигуреност на
системата за спешна
медицинска
помощ

2.3.2.2. Въвеждане на изисквания
за задължителна инфраструктура и
материално-техническа
обезпеченост с оборудване и
медицинска апаратура на
структурите в системата за спешна
медицинска помощ
2.3.2.3. Строителство, ремонт,
реконструкция и оборудване на
ЦСМП и болничните структури за
спешна медицинска помощ

осъществено
картиране на
ССМП,
разработени
мерки за
решаване на
проблемите,
свързани със
собствеността на
ССМП

болнична
помощ,
областни и
общински
администрации

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Изготвен
инвестиционен
проект;

2015-2020

МЗ

МРРБ, ЦСМП,
ЛЗ за болнична
помощ

Бюджет МЗ,
ОПРР 20142020

2015-2020

МЗ

МРРБ, ЦСМП

Бюджет МЗ,
ОПРР 20142020

Брой ФСМП с
подобрена
материалнотехническа база;
Брой ЛЗ за
болнична помощ с
модернизирани
СО

2.3.2.4. Планово обновяване по вид
и количество на транспортните
средства и тяхното
окомплектоване с медицинска

Брой закупени
нови транспортни
средства, брой
закупена нова
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2.3.3 Осигуряване
на устойчиво
развитие на
човешките ресурси
в системата за
спешна медицинска
помощ

апаратура в съответствие с
утвърдените стандарти

медицинска
апаратура

2.3.2.5. Осигуряване на
специализиран санитарен
транспорт за труднодостъпни
региони (въздушен, воден,
високопланински верижен и др.)

Изпълнение на
програма за
специализиран
санитарен
транспорт

2015-2020

МЗ

МРРБ, ЦСМП

Бюджет МЗ,
ОПРР 20142020

2.3.2.6. Усъвършенстване на
комуникационноинформационната система на
ССМП и интегриране със
системата на телефон 112 и
националната здравна
информационна система

Усъвършенствана
информационна
система,
осигурена
резервна
радиовръзка

2015

МЗ

МВР

Бюджет МЗ,
ОПДУ 20142020

2.3.3.1. Въвеждане на система за
подбор, обучение и развитие на
човешките ресурси в ЦСМП и
структурите за спешна болнична
помощ
2.3.3.2. Поддържане на база данни
за работещите в системата на
спешната медицинска помощ по
категории персонал, специалности,
допълнителна квалификация и
възрастови групи

Приети
нормативни
промени

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Създаден
регистър в МЗ на
всички работещи
в системата на
спешната
медицинска
помощ

2015

МЗ

РЗИ, ЦСМП

Бюджет МЗ

2.3.3.3. Въвеждане на финансови
стимули чрез постепенно
повишаване на възнагражденията
на работещите в ЦСМП до 100%

Методика за
2015-2020
формиране на
работните заплати
и ФРЗ в ЦСМП;

МЗ

МФ

Бюджет МЗ

Размер на
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средната работна
заплата в
системата на
СМП
2.3.3.4. Въвеждане на
задължителна учебна дисциплина
„Спешна медицина“ в
специалности от регулираните
медицински професии, които имат
реализация в спешната
медицинска помощ
2.3.3.5. Регламентиране на ролята
на „лекарския асистент“ в
системата за спешна медицинска
помощ
2.3.3.6. Регламентиране на ролята
на новата професия със
специфична квалификация
(парамедик) в системата за
спешна медицинска помощ
2.3.3.7. Въвеждане на
задължително първоначално и
периодично обучение на
работещите в системата за спешна
медицинска помощ
2.3.3.8. Изграждане и
функциониране на център за
продължаващо обучение на
работещите в системата на
спешната медицинска помощ

Въведена
задължителна
учебна
дисциплина
„Спешна
медицина“

2015

МЗ

Приет пакет
нормативни
промени

2015

МЗ

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
промени

2015

МЗ

Бюджет МЗ

Утвърдени
програми и
планове за
обучение

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ,
ОПРЧР 20142020

Действащ център
за обучение;

2016-2018

МЗ

Утвърдени учебни
програми;

МОН

ЦСМП, ВУ

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ,
ОПРЧР 20142020

Брой обучени
лица
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2.3.4 Осигуряване
на ефективна
организация,
координация и
управление на
единната система за
спешна медицинска
помощ

2.3.3.9. Провеждане на
продължаващо обучение за всички
категории персонал (лекари;
медицински специалисти,
парамедицински персонал)
2.3.3.10. Използване на електронни
системи за поддържане на
квалификацията и продължаващо
обучение за работещите в
системата за спешна медицинска
помощ
2.3.3.11. Въвеждане на система за
периодична оценка на
квалификацията и
професионалните умения
2.3.3.12. Актуализиране на
критериите и методиката за
акредитация на ЦСМП и
лечебните заведения за болнична
помощ с разкрити спешни
структури
2.3.3.13. Акредитиране на
лечебните заведения, включени в
Картата на системата за спешна
медицинска помощ

Приет пакет
нормативни
актове

2016

МЗ

БЛС, БАПЗГ

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020

Надграждане на
разработената
електронна
страница по
Проект ПУЛСС

2016-2020

МЗ

Приет пакет
нормативни
актове

2015-2020

МЗ

Приет пакет
нормативни
актове

2015

МЗ

Бюджет МЗ

Проведени
процедури за
акредитация на
ЦСМП и ЛЗБП

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ

2.3.4.1. Регламентиране на
обхвата, вида и начина за оказване
на медицинска помощ на
пациентите със спешни състояния
в рамките на интегрирана система
за спешна медицинска помощ
2.3.4.2. Усъвършенстване на
нормативната база за подобряване

Приет пакет
нормативни
актове

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни

2015-2016

МЗ

РЗИ, БЛС,
НЗОК

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ

НАПОО

Бюджет МЗ
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на координацията и
взаимодействието в системата за
СМП, както и с другите сектори
на системата на здравеопазване
2.3.4.3. Нормативно
регламентиране на
организационните връзки между
отделните центрове за спешна
медицинска помощ и медицински
координационен център
2.3.4.4. Въвеждане на стандарти
за изпълнението на спешните
повиквания, гарантиращи
своевременен отговор в рамките
на определен времеви интервал
2.3.4.5. Изготвяне и въвеждане на
протоколи за поведение за всички
медицински и други дейности в
СМП

2.3.4.6. Въвеждане на стандартни
протоколи за триаж на пациента в
системата за СМП
2.3.4.7. Въвеждане на
автоматизирана система за триаж
на повикванията за спешни

промени

Приет пакет
нормативни
промени

2015-2016

МЗ

Бюджет МЗ

Приети
нормативни
промени в
медицински
стандарт „Спешна
медицина“
Приети
нормативни
промени в
медицински
стандарт „Спешна
медицина“;
Изготвен
Наръчник с
протоколи за
поведение
Брой въведени
стандартни
протоколи за
триаж

2015

МЗ

Бюджет МЗ

2015

МЗ

Национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Внедрен на
специализиран
софтуер за триаж

2018

МЗ

Бюджет МЗ,
ОПДУ 20142020
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2.3.5 Осигуряване
на финансова
устойчивост на
системата за
спешна медицинска
помощ

медицински случаи

на спешните
повиквания

2.3.4.8. Въвеждане на
задължителни протоколи за триаж
и прием на спешни пациенти в ЛЗ
за болнична помощ
2.3.4.9. Регламентиране на
съответни режими на труд и
почивка и организация на
дежурствата в системата за
спешна медицинска помощ
2.3.5.1. Усъвършенстване на
механизмите на финансиране на
ЦСМП при спазване принципа
„разход-полза”

Брой въведени
протоколи

2015

МЗ

ЦСМП

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
промени

2015

МЗ

МТСП

Бюджет МЗ

Утвърдена
Методика за
формиране на
бюджетите на
ЦСМП;

2015

МФ

МЗ, ЦСМП

Бюджет МЗ

2016

МФ

МЗ, ЛЗБП

Бюджет МЗ

2015

МЗ

МРРБ, МТСП

ОПРР 20142020

Размер на
средствата по
Програма
„Спешна
медицинска
помощ”
2.3.5.2. Усъвършенстване на
механизмите за финансиране на
дейностите по оказване на
спешна медицинска помощ в
специализираните спешни
болнични структури

Актуализирана
Методика за
субсидиране на
лечебните
заведения;

2.3.5.3. Осигуряване на
допълнителни средства от

Изготвени
проекти за

Размер на
субсидиите за СО
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финансиране по програми и
проекти на ЕС и други
международни донори

2.3.5.4. Създаване на
възможности за дългосрочно
сътрудничество с общини и други
субекти за целите на ускорено, покачествено и по-ефикасно
предоставяне на публичната
услуга чрез оптимално
разпределение на ресурси и
рискове
2.3.5.5. Създаване на
възможности за смесени
инвестиции, основани на
разработване и защита на проекти,
с доказване на тяхната
целесъобразност и полезност по
отношение на разходите
2.3.6 Осигуряване
2.3.6.1. Усъвършенстване на
на готовност за
механизмите за планиране на
реакции при
готовността на системата за
бедствия и развитие реакция при бедствия на
на европейската
институционално, областно и
координация и
национално ниво

финансиране;

ОПРЧР 20142020

Размер на
усвоените
средства
Приет пакет
нормативни
актове

2016

МС

МЗ, НСОРБ

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
актове

2017

МС

МЗ, МФ

Бюджет МЗ

Изготвени и
координирани
планове за
действия при
бедствия

2015-2020

МЗ

РЗИ, ЦСМП,
ЛЗБП

Бюджет МЗ
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трансгранично
сътрудничество

2.3.6.2. Регламентиране на
поставянето под оперативното
ръководство на диспечерските
центрове на ЦСМП на всички
субекти, оказващи медицинска
помощ в случаите, изискващи
спешна медицинска помощ

Приети
нормативни
промени в
Правилника за
устройството и
дейността на
ЦСМП;

2015

МЗ

2015-2020

МС

2016-2020

МЗ

Бюджет МЗ

Наредба за
спешната
медицинска
помощ
2.3.6.3. Синхронизация
на
националната
нормативната
уредба в областта на спешната
медицинска
помощ
с
международните
актове,
регламентиращи трансграничното
сътрудничество при оказването на
спешна медицинска помощ

Приет пакет
нормативни
актове;

2.3.6.4. Изготвяне и въвеждане на
координационни
протоколи/механизми за
трансгранично сътрудничество

Брой въведени
протоколи;

МЗ, МВР

Бюджет МЗ

Участие по
международни
или двустранни
договорености за
трансгранично
сътрудничество в
областта на
спешната
медицинска
помощ
Бюджет МЗ

Участие по
международни
или двустранни
договорености за
трансгранично
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сътрудничество в
областта на
спешната
медицинска
помощ
2.3.6.5. Усъвършенстване на
Изготвени и
2015-2020
МЗ
РЗИ, ЦСМП,
механизмите за планиране на
координирани
ЛЗБП
готовността на системата за
планове за
реакция при бедствия на
действия при
институционално, областно и
бедствия
национално ниво
2.3.7 Осигуряване
2.3.7.1. Разработване на
Разработена
2015
МЗ
на прозрачност,
комуникационна политика в
комуникационна
обществен
подкрепа на реформата в
политика
консенсус и участие системата за СМП
на гражданското
2.3.7.2. Провеждане на
Брой проведени
2015-2020
МЗ
НПО, медии
общество и
информационни кампании за
информационни
медицинските
правата и задълженията при
кампании
специалисти в
ползване на системата за спешна
процеса на развитие медицинска помощ
на системата на
2.3.7.3. Провеждане на
Брой проведени
2015-2020
МЗ
НПО, медии,
спешна помощ
периодични обществени
семинари,
съсловни
обсъждания с представители на
пресконференции,
организации,
структурите на гражданското
обществени
професионални
общество по въпросите, свързани дебати
организации
със спешната помощ
Политика 2.4. Развита първична медицинска помощ, подкрепена от високотехнологична специализирана помощ
Мярка

Дейности по мярката

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ

Източник на
финансиране
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2.4.1. Подобряване
на достъпа до
първична
медицинска помощ

2.4.2. Подобряване
на качеството на
първичната
медицинска помощ

2.4.1.1. Въвеждане на механизми
за ефективно планиране на
равнопоставен достъп до ПИМП

Въведена
Национална
здравна карта със
задължителен
характер

2015-2016

МЗ

РЗИ, областни
администрации
, общини,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ

2.4.1.2. Усъвършенстване на
механизмите за стимулиране
заемането на свободни практики, с
акцент към практиките с
неблагоприятни условия

Брой заети
практики в
труднодостъп-ни
и отдалечени
райони

2016-2020

МЗ

НЗОК, НСОРБ

Бюджет МЗ,
НЗОК, НСОРБ

2.4.1.3. Създаване на
предпоставки и стимули за
функционално или структурно
обединение на лечебните
заведения за първичната
медицинска помощ

Приет пакет
нормативни
документи;

2016

МЗ

НЗОК, БЛС

Бюджет МЗ

2.4.1.4. Създаване на механизми
за взаимодействие на ОПЛ и
структурите за спешна
медицинска помощ в отдалечени и
труднодостъпни места

Осигурени
условия за
осъществяване на
съвместна
дейност на
територията на
ФСМП

2017-2020

МЗ

2.4.2.1. Създаване на облекчения
за специализация по обща
медицина, съобразени с
характеристиките на работния
процес в първична медицинска
помощ

Приет пакет
нормативни
промени;

2015-2016

Брой групови
практики или
обединения на
ОПЛ
Бюджет МЗ
ОПРР 20142020 г.

МЗ

НСОПЛБ

Бюджет МЗ

Актуализирана
програма за
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специализация по
обща медицина
2.4.2.2. Подкрепа за въвеждане на
ефективна система за
непрекъснато обучение на
медицинските специалисти в
първичната медицинска помощ

Въведена система
за продължаващо
обучение;

НСОПЛБ,
съсловни
организации

Бюджет МЗ

2.4.2.3. Актуализация на
медицински стандарт по обща
медицина

Приет
актуализиран
медицински
стандарт

2015

МЗ

Национален
консултант по
обща
медицина,
БЛС, НСОПЛБ

Бюджет МЗ

2.4.2.4. Въвеждане на система за
обективна оценка на качеството
на ПИМП

Въведени
индикатори за
оценка на
качеството и
безопасността;

2015-2016

МЗ

ИАМО, НЗОК,
национален
консултант по
обща
медицина,
БЛС, НСОПЛБ

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ

ИАМО,
Национален
консултант по
обща
медицина,
БЛС, НСОПЛБ

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ

НЗОК, НЦОЗА

В рамките на
финансиране-то

2016-2020

МЗ

Брой ОПЛ и др.
медицински
специалисти,
включени в
системата

Въведена система
2.4.2.5. Усъвършенстване на
акредитацията и стимулиране на
лечебните заведения за ПИМП за
акредитиране с оглед гарантиране
на качеството на първичната
медицинска помощ и осигуряване
на бази за обучение
2.4.2.6. Развитие на здравно
информационната система в
частта ПИМП

ОПРЧР 20142020 г.

Актуализирана
методика;
Брой
акредитирани ЛЗ

Брой въведени
електронни
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услуги

2.4.3. Увеличаване
на относителния дял
на средствата за
първична
медицинска помощ
и подобряване на
системата за
заплащане на ОПЛ

на НЗИС

2.4.3.1. Разширяване на
дейностите, осъществявани в
ПИМП при регламентиране на
основен и допълнителен пакет
здравни дейности, заплащани от
НЗОК

Актуализиран
пакет здравни
дейности,
осъществявани в
ПИМП

2015

МЗ

НЗОК,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества,
съсловни
организации

Бюджет МЗ,
НЗОК

2.4.3.2. Промени в начина на
заплащане на дейностите в
ПИМП, при която да се увеличава
делът на заплащане за дейност

Приет пакет
нормативни
промени;

2016

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ,
НЗОК

2016-2020

МЗ

НЗОК,
Бюджет МЗ
национални
Бюджет НЗОК
консултанти,
научни
медицински
дружества,
съсловни и
професионални

% увеличение на
средствата за
ПИМП;
Съотношение на
средствата за
капитация и
средствата,
заплащани за
дейност в ПИМП

2.4.3.3. Създаване на механизъм
за обвързване на финансирането
на ОПЛ с постигнатите резултати

Въведена „бонусмалус“ система
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организации

2.4.4. Повишаване
на капацитета на
първичната
медицинска помощ
с акцент върху
промоцията и
превенцията на
хроничните
незаразни болести и
психично здраве

2.4.3.4. Усъвършенстване на
механизмите на планиране на
диагностичната и консултативна
дейност по искане на
общопрактикуващи лекари в
рамките на основния и
допълнителен пакет здравни
дейности

Отпадане на
лимитирането за
дейностите,
включени в
основния пакет,
заплащан от
НЗОК;

2.4.3.5. Усъвършенстване на
механизмите за осигуряване на
непрекъснатост на диагностичнолечебния процес

Приет пакет
нормативни
промени;

2.4.4.1. Създаване на условия и
стимули за активно участие на
ОПЛ в дейностите по промоция на
здравето и превенцията на
хроничните незаразни болести,
детско, майчино и психично
здраве

Приет пакет
нормативни
промени;

2.4.4.2. Разработване на програми
за обучение на ОПЛ по въпросите
на промоцията на здравето и

Брой разработени
програми;

2015-2016

МЗ

НЗОК,
национални
консултанти

Бюджет МЗ

НЗОК,
национални
консултанти

Бюджет МЗ

НЗОК,
НСОПЛБ

Бюджет МЗ

Национални
консултанти,
НСОПЛБ,

Бюджет МЗ

Бюджет НЗОК

Формиране на
индивидуализира
ни здравни пакети
2015-2016

МЗ

Бюджет НЗОК

Осигурено 24
часово
обслужване на
апциентите в
ПИМП
2016

МЗ

Бюджет НЗОК

Увеличен размер
на средствата за
ПИМП за
промоция и
профилактика
2016-2020

МЗ
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2.4.5. Разработване и
въвеждане на
програми за
координация на
грижата –
включително и
мениджмънт на
случаите/управлени
е на грижата и
управление на
заболяванията

2.4.6. Развитие на
интегрирани

превенцията на хроничните
незаразни болести и психично
здраве

Брой преминали
обучение ОПЛ

научни
медицински
дружества

2.4.5.1. Разработване на
диагностично-терапевтични
ръководства на
общопрактикуващи лекари за
заболяванията, включени в
основния пакет
2.4.5.2. Разработване и въвеждане
на програми за управление на
заболяванията и координация на
грижата на заболяванията,
включени в основния пакет

Утвърдени
ръководства

2016

МЗ

НСОПЛБ, БЛС

В рамките на
утвърдените
бюджети

Утвърдени
програми

2016

МЗ

НЦОЗА,
съсловни
организации,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

2.4.5.3. Провеждане на обучение
по програмите за координация на
грижата и управление на
заболяванията

Брой проведени
обучения;

2016-2020

МЗ

НЦОЗА,

Бюджет МЗ,

2.4.5.4. Регламентиране на
възможността за прилагане на
проследяващи и скринингови
диагностични методи в ПИМП,
вкл. телемониторинг, холтер,
доплерово изследване на
периферни артерии, ултразвукова
диагностика и др. при наличие на
квалификация и капацитет
2.4.6.1. Създаване на условия и
стимули за развитие на

Приет пакет
нормативни
документи

2016

МЗ

НЗОК,
Национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни

2015-2016

МЗ

МТСП

Бюджет МЗ

Брой обучени
ОПЛ и
медицински
специалисти
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здравно-социални
услуги в общността,
в т.ч. патронажни
грижи, подкрепящи
първичната
медицинска помощ
в грижата за
пациентите

2.4.7. Развитие на
високоспециализирана медицинска
помощ, в подкрепа
на първичната
медицинска помощ

интегрирани здравно-социални
услуги в общността и
регламентиране на
взаимодействието им с ПИМП
2.4.6.2. Разработване на модел на
интегрирано медицинско
обслужване в отдалечени и
труднодостъпни населени места,
включващо лечебни заведения за
ПИМП, СМП и патронажни
грижи за деца и възрастни
2.4.6.3. Подкрепа за реализация
на проекти за иновативни
интегрирани здравно-социални
услуги с включване на лечебни
заведения за ПИМП

промени

Брой реализирани
проекти

2016-2020

2.4.7.1. Регламентиране на
отговорностите на ОПЛ и
специалистите в СИМП за
осигуряване на координация и
комплексност на обслужването на
пациентите, в т.ч. профилактика,
диагностика, лечение,
проследяване и рехабилитация

Приет пакет
нормативни
документи;

2016

2.4.7.2. Въвеждане на система за
обективна оценка на качеството
на СИМП

Въведени
индикатори за
оценка на
качеството и
безопасността;

Разработен модел

2016

МЗ

МЗ

МЗ

Актуализирани
изисквания на
амбулаторно
проследяване/дис
пансеризация
2015-2016

МЗ

МТСП,
НСОРБ,
общини, НПО

Бюджет МЗ

МТСП,
НСОРБ,
общини, НПО

Бюджет МЗ

НЗОК, ИАМО,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

ИАМО, НЗОК,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

ОПРЧР 20142020

ОПРЧР 20142020

Бюджет НЗОК
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Въведена система
2.4.7.3. Създаване на механизъм
за обвързване на финансирането
на специалистите в СИМП с
постигнатите резултати

Въведена „бонусмалус“ система

2016-2020

МЗ

НЗОК,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества,
съсловни и
професионални
организации

2.4.7.4. Разработване на
механизъм за използване
капацитета на болничната помощ
за предоставяне на амбулаторна
консултативна помощ и
високоспециализирани
изследвания
2.4.7.5. Създаване на условия и
стимули за развитие на
комплексно и интегрирано
медицинско обслужване на
пациенти с определени социално
значими и редки заболявания

Приет пакет
нормативни
документи

2016

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
промени;

2016-2020

МЗ

НЗОК, ЛЗ,
научни
медицински
дружества

В рамките на
утвърдените
бюджети

2.4.7.6. Регламентиране на
възможности за въвеждане на
телемедицина в практиката на

Приет пакет
нормативни

2016

МЗ

НЗОК, ИАМО

Бюджет МЗ

Брой центрове за
комплексно
медицинско
обслужване на
социално-значими
и редки
заболявания,
разкрити в СИМП
и ЛЗБП

97

извънболничната медицинска
помощ
2.4.7.7. Подкрепа за проекти за
въвеждане на телемедицински
услуги в извънболнината помощ

промени
Брой реализирани
проекти;

2017-2020

МЗ

Брой ЛЗ, въвели
телемедицин-ски
услуги

НЗОК, ЛЗ,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества,
НПО

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020
Частни
инвестиции

Политика 2.5. Оптимизирана болнична помощ
Мярка
2.5.1. Въвеждане на
задължителна
Национална здравна
карта, отчитаща
потребностите
населението от
медицинска помощ
по видове –
съобразно
възрастова

Дейности по мярката
2.5.1.1. Разработена методика за
създаване на областни и
Национална здравна карта
2.5.1.2. Изчислени основни
показатели за страната, областите
и регионите, както и здравните
рискове на базата на
потребностите на населението

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Източник на
финансиране

Утвърдена
методика

2015

МЗ

НЦОЗА

Бюджет МЗ

Изчислени
индикатори за
потребностите на
населението на
национално,
регионално и
областно ниво

2015

МЗ

НЦОЗА

Бюджет МЗ
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структура,
заболеваемост,
болестност,
смъртност, детска
смъртност и др.

2.5.2. Развитие на
модела за оценка на
качеството в
лечебните заведения
чрез въвеждане на
задължителна
акредитация на
лечебните заведения
за болнична помощ,
които желаят да
ползват публични
средства

2.5.1.3. Разработване на областни
и национална здравна карта

Приети областни
и национална
здравна карта

2015-2016

МЗ

РЗИ, областни
администрации
, общини,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ

2.5.1.4. Разработване на План за
преструктуриране на болничната
помощ в съответствие с
Националната здравна карта

Разработен План
за
преструктуриране
на болничната
помощ

2016

МЗ

РЗИ, областни
комисии за
разработване
на ОЗК

Бюджет МЗ

2.5.1.5. Периодична актуализация
на областните и Националната
здравна карта

Брой извършени
актуализации

2016-2020

МЗ

РЗИ, областни
администрации
, общини,
съсловни
организации,
НПО

Бюджет МЗ

2.5.2.1. Нормативно
регламентиране на акредитацията
като условие за достъп до
публични ресурси
2.5.2.2. Анализ на
съществуващата система на
акредитация на болничните
заведения
2.5.2.3. Разработване на нова
методика за акредитация на
болничните заведения

Приет пакет
нормативни
актове

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Разработен анализ 2016

МЗ

АС, ИАМО,
НЦОЗА

Бюджет МЗ

Утвърдена нова
наредба за
акредитация

2016

МЗ

ИАМО,
НЦОЗА

Бюджет МЗ

2.5.2.4. Акредитация на
лечебните заведения по новата
методика

Брой преминали
през акредитация

2016-2020

МЗ

Бюджет МЗ
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2.5.3. Създаване на
механизми за
осъществяване на
конкурентен подбор
на базата на
обективни и
прозрачни критерии
при избора на
изпълнители на
медицински услуги,
финанси-рани с
публични средства
2.5.4. Стимулиране
на създаването на
болнични
обединения с цел
осигуряване на
комплексно
обслужване на
пациентите и
ефективно
използване на
болничните ресурси

2.5.5. Стимулиране

2.5.3.1. Нормативно
регламентиране на възможностите
за селективен подбор на
изпълнителите на медицински
услуги от НЗОК
2.5.3.2. Разработване на критерии
и механизъм за селективен подбор
от НЗОК на базата на обективни
доказателства и прозрачност на
избора

Приет пакет
нормативни
актове

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Приет нормативен 2015
акт

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

2.5.4.1. Нормативно
регламентиране на възможностите
за създаване на обединения на
изпълнителите на медицински
услуги за сключване на договор с
НЗОК
2.5.4.2. Въвеждане на изисквания
за осигуряване на комплексно
обслужване на пациентите за
медицинските дейности,
финансирани с публични средства

Приет пакет
нормативни
актове

2015

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ

Приет пакет
нормативни
актове;

2015-2016

МЗ

НЗОК,
съсловни
организации,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

2.5.4.3. Осигуряване на
възможност за ползване на общ
капацитет и отпадане на отпадане
на задължителни дублиращи се
структури в рамките на
обединението
2.5.5.1. Редуциране на

Актуализирани
медицински
стандарти

2015-2016

МЗ

Регламентиране

2015

МЗ

Актуализирани
медицински
стандарти

Бюджет МЗ

НЗОК,

Бюджет МЗ
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на процеса на
преобразуване на
леглата за активно
лечение в легла за
продължително
лечение, както и
развитие на
еднодневната
хирургия, дневните
стационари,
амбулаторната
дейност и др.

изискванията за хоспитализация
на пациента за определени
дейности, които могат да се
осъществяват в амбулаторни
условия при разработване на
основния и допълнителен пакет
здравни дейности, заплащани от
НЗОК

на по-голям брой
дейности,
осъществявани в
амбулаторни
условия, без да се
изисква
хоспитализация
на пациентите

съсловни
организации,
национални
консултанти,
РЗИ

2.5.5.2. Развитие на механизмите
за финансиране на дейностите по
продължително лечение,
дългосрочни и палиативни грижи

Увеличение на
средствата за
финансиране на
продължително
лечение и
дългосрочни
грижи

2016-2020

2.5.5.3. Създаване на условия за
развитие на амбулаторни
дейности в болничните заведения
като част от осигуряването на
комплексното обслужване на
пациентите

Увеличение на
средствата за
финансиране
амбулаторни и
извънболнични
дейности

2016-2020

МЗ

НЗОК

Бюджет НЗОК

2.5.5.4. Развитие на интегрирани
здравно-социални услуги в
общността за хора с увреждания и
възрастни хора

Намаление на
хоспитализациите
по повод
хронични
заболявания и
заболявания,
свързани с
възрастта

2016-2020г.

МЗ, МТСП

Общини, ЛЗ,
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети

2.5.5.5. Прилагане на
механизмите на НЗК за
регулиране на болничния

Намаление на
броя на леглата за

2016-2020

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ
Бюджет НЗОК
ОПРЧР 20142020

ОПРЧР 20142020

МЗ

НЗОК

Бюджет МЗ
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2.5.6. Преструктури
ране на ЛЗБП с
ограничени или
липсващи
възможности за
поддържане на ниво
на компетентност и
развитие

капацитет по видове легла

активно лечение

2.5.6.1. Определяне на
болничните заведения в
отдалечени и труднодостъпни
места с ограничени възможности
за поддържане на ниво на
компетентност, които следва да
бъдат защитени в съответствие с
Плана за преструктуриране на
болничната помощ и
Националната здравна карта
2.5.6.2. Разработване на Планове
за подкрепа на защитените
болници в отдалечени и
труднодостъпни места
2.5.6.3. Усъвършенстване на
механизма за субсидиране на
защитените ЛЗБП в отдалечени и
труднодостъпни райони
2.5.6.4. Създаване на условия за
включването на защитените ЛЗБП
в болнични обединения с болници
с по-високо ниво на
компетентност
2.5.6.5. Създаване на модел за
преструктуриране на ЛЗБП, които
не разполагат с потенциал за
развитие, включващ развитие на
дейности за дългосрочни грижи и
други услуги в общността

Разработени
критерии за
определяне на
защитени
болници в
отдалечени и
труднодостъпни
места

2016

МЗ

РЗИ, областни
комисии за
разработване
на ОЗК

Бюджет МЗ

Разработени
планове за
подкрепа

2016

МЗ, общини

РЗИ

Бюджет МЗ,
общини

Актуализация на
Методиката за
субсидиране на
ЛЗБП
Брой ЛЗБП
включени в
болнични
обединения

2016

МЗ

НЦОЗА,
НСОРБ

Бюджет МЗ

2017-2018

МЗ

НСОРБ,
общини

Бюджет МЗ,

Разработен модел 2016
за
преструктуриране
на общински
лечебни заведения
за болнична
помощ

МЗ

НСОРБ

Бюджет МЗ

2.5.6.6. Подкрепа за проекти за

Създадени

общини

МЗ, МТСП

ОПРЧР 2014-

2016-2020
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развитие на интегрирани здравносоциални услуги в отдалечени и
труднодостъпни райони, в които
има ЛЗБП без потенциал за
развитие
2.5.6.7. Разработване на планове
за медицинско обслужване на
населението в отделечените и
труднодостъпни общини, в които
няма функциониращо болнично
заведение
2.5.7. Създаване на
2.5.7.1. Анализ и оценка на
условия за развитие териториалното разпределение и
на
потребностите на населението от
високоспециализира достъп до високотехнологични
ни болнични
медицински дейности
центрове при
гарантиран
2.5.7.2. Изготвяне на карта на
равнопоставен
високотехнологичните
достъп на
диагностични и терапевтични
населението и
дейности и необходимата за тях
ефективно
медицинска апаратура като част
разходване на
от Националната здравна карта
ресурсите
2.5.7.3. Разработване на План за
развитие на високотехнологични
болнични центрове за осигуряване
на потребностите на населението
на база на НЗК

интегрирани
здравно-социални
услуги

2020

Разработени
общински
планове за
медицинско
обслужване

2016

РЗИ

МЗ, органи на
общини,
НСОРБ

Бюджет МЗ,
общини

Изготвен анализ;

2015

МЗ

НЦОЗА, РЗИ

Бюджет МЗ

Утвърдена НЗК,
включваща карта
на
високотехнологич
ните медицински
дейности

2015

МЗ

НЦОЗА,
Национална
комисия за
изготвяне на
НЗК

Бюджет МЗ

Приет План за
развитие на
високотехнологич
ни болнични
центрове

2016

МЗ

НЦОЗА,
национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

Изготвена
методика за
оценка на
потребностите
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2.5.8. Въвеждане на
система за
заплащане на
болничната дейност,
основана на
резултати

2.5.7.4. Разработване на
инвестиционна програма за
осигуряване на равнопоставен
достъп на населението до
високотехнологични медицински
услуги

Разработена
инвестиционна
програма

2017-2020

МС

МЗ, МФ,
ЛЗБП, общини

Бюджет

2.5.7.5. Създаване на условия за
привличане на инвестиции за
реализиране на Плана за развитие
на високотехнологични болнични
центрове

Реализирани
съвместни
инвестиционни
проекти

2017-2020

МС

МЗ, МФ ЛЗБП,
общини,
бизнес
организации,
НПО

Бюджет

2.5.7.6. Разработване и изпъление Разработена
на Програма за развитие на
програма;
донорството и трансплантациите в
Брой донори;
България
Брой извършени
трансплантации

2016-2020

МЗ

ИАТ, ЛЗ,
научни
медицински
дружества,
НПО

Бюджет МЗ

2.5.8.1. Създаване на система за
оценка на резултатите от
болничните дейности

Приета система за
оценка на
резултатите на
болниците

2016-2017

МЗ

НЦОЗА, НЗОК

Бюджет МЗ

2.5.8.2. Създаване на „бонусмалус“ система за заплащане на
медицинските дейности в ЛЗБП
на база на резултати
2.5.8.3. Заплащане на
медицинските дейности в ЛЗБП
на база на резултати чрез „бонус-

Утвърдена
система за
заплащане

2017

МЗ

НЦОЗА, НЗОК

Бюджет на МЗ

Въведена система
за заплащане

2018

МЗ

НЦОЗА, НЗОК

Бюджет на МЗ
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2.5.9. Подобряване
на системата за
контрол на
болничните
дейности на базата
на обективни
критерии и
индикатори за
оценка на
качеството и
удовлетвореност-та
на пациентите
2.5.10. Въвеждане
на рейтингова
система на
болниците в
България

малус“ система
2.5.9.1. Въвеждане на индикатори
за качество на болничната помощ
в медицинските стандарти

Приети
медицински
стандарти,
включващи
индикатори за
оценка на
качеството

2015-2016

МЗ

Национални
консултанти,
научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ,

2.5.9.2. Разработване на система
за оценка на удовлетвореността на
пациента от качеството на
оказаната болнична помощ

Приет нормативен 2015
акт

МЗ

НЗОК, НПО

Бюджет МЗ

2.5.10.1. Работване на методика за
рейтингова система на
болничните заведения на базата на
измерими показатели

Разработена
методика за
рейтингова
система

2016-2017

МЗ

ИАМО,
НЦОЗА, НПО

Бюджет на МЗ

2.5.10.2. Определяне на рейтинг
на болничните заведения и
публикуване на информацията на
интернет портал на системата

Публикувана
класация на
болниците в
България

2018

МЗ

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020 г.

2.5.10.3. Ежегодно актуализиране
на данните за рейтинга на
болниците

Публикувана
ежегодна
класация на
болничните
заведения

2019-2020

МЗ

Бюджет МЗ

ОПРЧР 20142020 г.
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Политика 2.6. Електронно здравеопазване
Мярка
2.6.1. Създаване на
стратегическа
рамка и финансови
механизми за
развитие на
електронното
здравеопазване

Дейности по мярката
2.6.1.1. Разработване на Стратегия
за електронно здравеопазване

2.6.1.2. Разработване и
изпълнение на проект за развитие
на електронното здравеопазване
2.6.1.3. Разработване и прилагане
на концепция за развитие на
телемедицината в Република
България

Индикатори за
мониторинг
Разработена
Стратегия за
електронно
здравеопазване

Срок за
изпълнение
2015

Разработен
проект;
Осигурено
финансиране
Разработена
концепция за
развитие на
телемедицина в
България

2015-2020

2019

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
МЗ
НЗОК, НЦОЗА,
съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации
МЗ
МС, НЗОК,
НЦОЗА

Източник на
финансиране
Бюджет МЗ

МЗ

ОПДУ 20142020

НЗОК, НЦОЗА,
съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020
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2.6.2. Осигуряване
на стандартизация
на процесите и
информацията в
НЗИС

2.6.2.1. Адаптиране на
европейските здравноинформационни стандарти и
изграждане на необходимите за
прилагане на тези стандарти
структури, информационни масиви
и др.

Изготвен пълен
списък на
здравноинформационнит
е стандарти
необходими за
работата на
НЗИС;
Изготвена
процедура за
избор,
разработване и
поддръжка на
здравноинформационнит
е стандарти в
НЗИС;
Адаптирани
европейски
здравноинформационни
стдандарти за
изграждане и
функциониране
на НЗИС
2.6.2.2. Адаптирането на
Изготвен пълен
съществуващите медицински
списък на
стандарти за нуждите на НЗИС;
медицинските
създаване на механизми,
стандарти
структури, информационни масиви необходими за
и др. за информационно
работата на
осигуряване на дейностите по
НЗИС;
обновяване на стандартите и
Изготвена

2016

МЗ

2015

МЗ

организации
НЗОК, НЦОЗА,
съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации

НЗОК, НЦОЗА,
съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020
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контрол на тяхното спазване

процедура за
избор,
разработване и
поддръжка на
медицински
стандарти в
НЗИС;
Адаптирани
медицински
стандарти за
изграждане и
функциониране
на структури в
доболнична,
болнична за
активно лечение
и болнична за
продължително
лечение
структури,
дентални
структури,
аптеки, оптики и
РЗИ.

2.6.2.3. Въвеждане на основните
европейски диагностикотерапевтични алгоритми (ДТА) в
България. В това число:
адаптирането на съществуващите
български практики и нормативна
база към изискванията на ДТА;
създаване на механизми за
обновяване на ДТА и контрол на

Разработени
диагностични и
терапевтични
алгоритми за
всички болести,
включени в
съществуващите
понормативна
база към момнета

2015-2016

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020
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тяхното спазване; изграждане на
необходимите за прилагане на
ДТА структури, информационни
масиви и др.

2.6.3. Изграждане и
развитие на НЗИС

на стартиране на
проекта
медицински
специалности;
Разработени
процедури за
остойностяване
на ДТА;
Остойностява-не
на разработените
ДТА;
Разработени
процедури за
планиране и
отчитане на
дейностите по
ДТА
2.6.2.4. Синхронизиране на
Редактирани и /
нормативната уредба в сектор
или създадени
Здравеопазване с въведените
закони и
здравно-информационни,
подзаконова
медицински стандарти, ДТА и
нормативна
НЗИС
уредба в сектор
здравеопазване и
свързаните с него
сектори
2.6.3.1. Изграждане на ядро на
Разработени
националната здравна
функционалности
информационна система
на ядрото на
НЗИС
2.6.3.2. Изграждане на национален Разработен
център за данни (основен и
проект на НЦДрезервен) на здравния сектор
МЗ;
Сертифициране

2016

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

2015 - 2020

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

2015 - 2018

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020
109

2.6.3.3. Изграждане на
статистически модул на НЗИС

2.6.3.4. Изграждане на
интегрирана национална база
данни на ИЗИС

на НЦД-МЗ по
ISO27001;
Доставка на
хардуер и
софтуер за
реализация на 4
среди в НЦД-МЗ;
Изградена среда
за управление на
дейностите в МЗ
(съгл. външен
анализ);
Изградена
развойна среда на
НЗИС;
Изградена среда
за тестване на
НЗИС;
Изградена
предпродукционн
а среда на НЗИС
Разработен
2017-2018
проект за
Статистически
модул на НЗИС;
Разработен
статистически
модул на НЗИС
Разработен
2019-2020
проект за
национална БД на
НЗИС;
Разработен
национална БД на

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

110

НЗИС
2.6.3.5. Изграждане на национален Разработен
здравен портал
проект на
Национален
здравен портал;
Разработен
Национален
здравен портал
2.6.3.6. Разширяване с
Разработени
телемедицински функционалности функционалности
на ядрото на НЗИС
в областта
Телемедицина,
съгласно
разработената
концепция за
развитие на
телемедицина-та
2.6.3.7. Разработване на типови
Разработени
информационни системи като
типови ИС като
компоненти на НЗИС
компоненти на
НЗИС съгласно
НЗИТС

2019

МЗ

2019-2020

МЗ

2017-2020

МЗ

2.6.3.8. Разработване на регистри
като компоненти на НЗИС

Разработени
регистри като
компоненти на
НЗИС съгласно
НЗИТС

2017-2020

МЗ

2.6.3.9. Разработване на
медицински информационни
услуги (МИУ) като компоненти на

Разработени
МИУ като
компоненти на

2017 -2020

МЗ

НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ, съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации
НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ, съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ, съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации
НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ, съсловни
организации,
ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации
НЗОК, НЦОЗА,
ЛЗ, съсловни
организации,

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020

Бюджет МЗ
ОПДУ 20142020
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НЗИС

НЗИС съгласно
НЗИТС

ВУ, научни
дружества,
пациентски
организации

Политика 2.7. Развитие на човешкия капитал в системата на здравеопазването
Мярка
2.7.1. Развитие на
механизми за
определяне и
планиране на
потребностите от
специалисти в
здравеопазването по
региони и по
категории в
зависимост от
здравнодемографските
характеристики на
населението

Дейности по мярката
2.7.1.1. Регламентиране на
изисквания за осигуреност с
медицински специалисти на
отделните нива на системата на
здравеопазване, основани на
критерии за равнопоставен достъп
на населението до различните
видове медицинска помощ

Индикатори за
мониторинг
Изготвени
анализи за
осигуреността с
медицински
специалисти на
областно и
национално ниво;

Срок за
изпълнение
2016-2017

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

МЗ

РЗИ, органи на
общини,
съсловни
организации

Източник на
финансиране
Бюджет МЗ

Разработена
методика за
определяне на
потребностите от
кадри;
Утвърдена НЗК,
включваща
изисквания за
осигуреност с
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кадри

2.7.2. Разработване и
въвеждане на
единна
информационна
система за
мониториране на
персонала в
здравеопазването
като част от
националната
здравноинформационна
система

2.7.2.1. Въвеждане на регламент
за уведомителен режим на
вътрешната и външната
мобилност на медицинските
специалисти
2.7.2.2. Разработване на дизайн на
информационната система за
мониториране на персонала като
част от националната здравноинформационна система

Приет пакет
нормативни
документи

2016-2017

МЗ

Съсловни
организации

Бюджет на МЗ

Разработен модел
на
информационна
система

2017

МЗ

Съсловни
организации

Бюджет на МЗ

2.7.2.3. Въвеждане на
информационната система за
мониториране на персонала като
част от националната здравноинформационна система

Въведена
информационна
система за
мониториране на
персонала

2018

МЗ

2.7.3. Създаване на
механизми за
обвързване на
приема за обучение
на медицинските
специалисти
(лекари,
специалисти по
здравни грижи и
др.) с установените
потребности и

2.7.3.1. Създаване на механизъм
за съвместно участие в
ежегодното планиране на броя на
местата за прием на студенти по
медицински направления във
висшите училища, съобразено с
капацитета на обучаващите
институции между МОН, МЗ и
ВУ
2.7.3.2. Разработване на План за
потребностите от обучение на

Разработен
механизъм за
съвместно
участие

2016

МОН

МЗ, ВУ

Бюджет на
МОН

Разработен план

2017

МЗ

МОН, ВУ

Бюджет на МЗ

Бюджет на МЗ
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дисбаланса в
осигуреността с
кадри в системата

2.7.4. Въвеждане на
икономически
стимули за
повишаване на
интереса към
обучение и
специализация на
медицински
специалисти в
области, в които
има сериозен
дефицит на кадри
2.7.5. Създаване на
условия за
разширяване на
функциите на
специалистите по
здравни грижи, с
което да се даде
възможност за
осъществяване на
специфични

студенти във висшите училища за
периода 2017-2027, които да
позволи дългосрочно планиране
на капацитета на обучаващите
институции
2.7.3.3. Актуализиране на
Единните държавни изисквания за
обучение на медицинските
специалисти с цел адаптиране на
потребностите от нови умения и
компетентности
2.7.4.1. Утвърждаване на
методика за определяне на
потребностите от специалисти и
определяне на приоритетни
специалности
2.7.4.2. Усъвършенстване на
механизма за финансиране на
обучението по специалности с
изразен недостиг на специалисти

2.7.5.1. Регламентиране на
възможностите специалисти по
здравни грижи (медицински
сестри, акушерки,
рехабилитатори) да осъществяват
самостоятелно специфични
дейности, свързани с дългосрочни
грижи, палиативни грижи и
др.интегрирани здравно-социални
услуги

Актуализирани
ЕДИ

2016-2020

МЗ

МОН, ВУ

Бюджет МЗ

Утвърдена
методика

2016

МЗ

МЗ

Бюджет на МЗ

Приети
нормативни
промени

2016

МЗ

ЛЗ,
общини

В рамките на
утвърдените
бюджети

Приети
нормативни
промени

2016

МЗ

МТСП, БАСЗГ

Бюджет на МЗ
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дейности, свързани
с дългосрочни
грижи, палиативни
грижи и др.

2.7.5.2. Обучение на специалисти
по здравни грижи за дейности,
свързани с предоставяне на
интегрирани здравно-социални
услуги

Разработена
програма за
обучение;

2.7.6. Регламентиране на нови
категории персонал
в системата на
здравеопазване –
лекарски асистенти,
парамедици и др.

2.7.6.1. Разработване на единни
държавни изисквания и държавни
образователни изисквания
съответно по професиите
лекарски асистент и парамедик
2.7.6.2. Подкрепа за програми и
проекти за обучение по
професията парамедик

Приети ЕДИ и
ДОИ

2016

МЗ, НАПОО

МОН,

Бюджет на МЗ

Реализирани
проекти

2016-2020

МЗ

МТСП,
НАПОО, ЦПО,
НПО

Бюджет на МЗ

2.7.6.3. Участие в предварителния
и текущ контрол на институциите,
провеждащи обучение по
професията парамедик
2.7.7.1. Анализ на учебните
програми във висшите училища

Извършени
проверки

постоянен

НАПОО

МЗ

Бюджет на
НАПОО и МЗ

Изготвен анализ
на учебните
програми

2016

МЗ

ВУ

Бюджет на МЗ

2.7.7.2. Въвеждане на избираеми
и факултативни учебни
дисциплини, свързани с
разширяване на практическите
умения на медицинските
специалисти с приоритет към
основните здравни проблеми и
съвременните технологии на
здравна дейност

Въведени
избираеми и
факултативни
учебни
дисциплини

2016

ВУ

МЗ, МОН

Бюджет ВУ и
МЗ

2.7.7. Актуализиране на учебните
планове и програми
във висшите
училища, насочени
към разширяване на
практическите
умения на
медицинските
специалисти с
приоритет към
основните здравни
проблеми и

2016-2020

БАСЗГ

МЗ, МТСП, ЛЗ

Бюджет МЗ
ОПРЧР 20142020

Брой обучени
медицински
специалисти

Обучени
парамедици

ОПРЧР 20142020
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съвременните
технологии на
здравна дейност
2.7.8.Усъвършенстване на процеса
на специализация в
здравеопазва-нето,
включващо
либерализиране на
достъпа до
специализация и
повишаване на
изискванията в хода
на обучението и при
придобиването на
специалност

2.7.8.1. Мониторинг на въведения
модел на специализация

Изготвена
последваща
оценка на
въздействието на
нормативния акт

2016

МЗ

ВУ, ЛЗ,
съсловни
организации

Бюджет на МЗ

2.7.8.2. Усъвършенстване на
механизмите за стимулиране и
подкрепа за младите лекари и
други медицински специалисти за
специализация в България и
финансиране на базите за
обучение

Осигурени
средства за
финансиране на
специализация-та;

2016-2020

МЗ

Съсловни
организции,
ВУ

Бюджет МЗ

ВУ,
национални
консултанци,
съсловни
организации

Бюджет МЗ

МЗ,
съсловни
организации

ВУ, научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

МЗ

ВУ, научни
медицински
дружества

Бюджет МЗ

Брой
специализиращи
медицински
специалисти

2.7.8.3. Актуализация на учебните Брой
програми за специализация по
актуализирани
медицински и други специалности учебни програми

2.7.9. Развитие на
системата за
продължаващо
медицинско
обучение и
повишаване на
контрола и
отговорността на
съсловните
организации на
медицинските

2.7.9.1. Разработване на
концепция за развитие на
продължаващото медицинско
обучение
2.7.9.2. Регламентиране на
отговорностите и контрола на
съсловните организации по
отношение на продължаващото
медицинско обучение

ОПРЧР 20142020

2016-2018

Приета концепция 2017
за развитие на
продължаващото
медицинско
обучение
Приет пакет
2017
нормативни
документи

МЗ

ОПРЧР 20142020

ОПРЧР 20142020

116

специалисти при
организирането и
провеждането на
обучението
2.7.10. Разработване
на нов модел за
заплащане на
работещите в
здравеопазването,
обвързан с
образователноквалификационната
степен,
професионалната
компетентност и
постигнатите
резултати
2.7.11. Въвеждане
на съвременни
системи за
управление на
дейностите по
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд в системата
на здравеопазване

2.7.10.1. Изготвяне на анализ на
добри европейски практики

Изготвен анализ

2.7.10.2. Разработване модел на
заплащане на работещите в
системата на здравеопазването
обвързан с образователноквалификационната степен,
професионалната компетентност и
постигнатите резултати

Проведено
обществено
обсъждане на
модела на
заплащане на
труда;

2.7.11.1. Създаване на ефективна
организация за идентифициране,
отстраняване и контрол на
свързаните с дейността на
медицинските специалисти
опасности и професионални
рискове, както и за укрепване на
здравето при работа

Въведена система
за управление на
дейностите по
осигуряване на
здравословни и
безопасни
условия на труд в
лечебните
заведения

2017

2.7.11.2. Осигуряване на
навременно и ефективно обучение
и инструктаж на работещите

Проведени
инструктажи и
обучения

2017

2016

2017

МЗ

МЗ

Съсловни
организации

Бюджет на МЗ

Съсловни
организации

Бюджет на МЗ

Съсловни
организации

Бюджет на МЗ

ОПРЧР 20142020

ОПРЧР 20142020

Въведен модел на
заплащане на
труда
МЗ

Синдикални
организации

ОПРЧР 20142020

ЛЗ

МЗ

Съсловни
организации
Синдикални
организации

Бюджет на МЗ
ОПРЧР 20142020
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ЛЗ

Политика 2.8. Осигуряване на качество и безопасност на медицинското обслужване
Индикатори за
мониторинг

Мярка

Дейности по мярката

2.8.1. Въвеждане на
система за оценка на
качеството и
безопасността на
медицинското
обслужване

2.8.1.1. Изготвяне на система
от индикатори за оценка на
качеството и безопасността на
медицинското обслужване

Списък на
индикатори за
оценка на
качеството и
безопасността на
медицинското
обслужване

2.8.1.2. Нормативно
регламентиране на използване
на индикаторите по т. 2.8.1.1.

Приет пакет
нормативни
промени

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и

Източник на
финансиране

Водеща/и

Партньор/и

2015-2016

МЗ

ИАМО, НЦОЗА,
БЛС, Научни
медицински
дружества и
асоциации на
специалистите в
различни области
на медицината

Бюджет на МЗ

2015-2016

МЗ

ИАМО, НЦОЗА

Бюджет на МЗ
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2.8.2. Създаване на
регистър за отчитане
на медицинските
грешки

2.8.1.3. Създаване на база
данни
2.8.1.4. Ежегоден анализ на
качеството и безопасността на
медицинското обслужване на
база данните от индикаторите
2.8.1.5. Ежегоден преглед на
системата от индикатори

База данни

2015-2017

МЗ

ИАМО, НЦОЗА

Бюджет на МЗ

Изготвен анализ

2015-2020

МЗ

ИАМО, НЦОЗА

Бюджет на МЗ

Списък на
индикатори

2015-2020

МЗ

ИАМО, НЦОЗА,
БЛС, Научни
медицински
дружества и
асоциации на
специалистите в
различни области
на медицината

Бюджет на МЗ

2.8.1.6. Интегриране на
системата за оценка на
качеството и безопасността на
медицинското обслужване в
системата за акредитация на
лечебните заведения и
рейтинговата система на
болниците

Действаща
система за оценка
на качеството и
безопасността на
медицинското
обслужване;

2016-2017

МЗ

ИАМО

Бюджет МЗ

2.8.2.1. Приемане на
общоприета дефиниция за
медицинска грешка и нейните
разновидности
2.8.2.2. Създаване на
класификация на
медицинските грешки и
нейните разновидности

Речник на
термините

2015-2016

Класификация на
медицинските
грешки

2015-2016

ОПРЧР 20142020

Действаща
рейтинговата
система на
болниците
ИАМО

БЛС

Бюджет на МЗ
Бюджет на БЛС

ИАМО

БЛС

Бюджет на МЗ
Бюджет на БЛС
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2.8.2.3. Провеждане на
обсъждане на регистъра на
медицинските грешки

Брой проведени
семинари

2015-2016

МЗ, ИАМО Съсловни
организации,
пациентски
организации, ЛЗ,
други
заинтересовани
страни

Бюджет на МЗ

2.8.2.4. Разработване на
политика за обсъждане и
запознаване на медицинската
общност с анализите на
резултатите от регистъра на
медицинските грешки, за
обучение

Разработена
политика;
Разработена
програма за
обучение
Формиране на
целевите групи за
обучение
Електронен портал

2015-2016

ИАМО

Бюджет на МЗ

2.8.2.5. Създаване на
електронен портал за отчитане
на медицинските грешки и
техните разновидности от
всички заинтересовани страни

2.8.3. Нормативно
регламентиране на
оправдан

БЛС

Бюджет на БЛС

2016-2017

ИАМО

БЛС

Бюджет на МЗ
БЛС
Международни
проекти

2.8.2.6. Провеждане на
обществена информационна
кампания за значението на
регистъра на медицинските
грешки и неговото използване

Информационни
материали

2.8.2.7. Разработване на
ежегоден анализ за
резултатите от регистъра
2.8.3.1. Разработване на
дефиниция за оправдан
медицински риск

Изготвен анализ

2015-2020

БЛС

ИАМО

Бюджет на МЗ

Единна дефиниция

2015-2016

БЛС

ИАМО

Бюджет на МЗ

2015-2017

ИАМО

БЛС

Бюджет на МЗ
БЛС
Международни
проекти
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медицински риск

2.8.4. Обучение в
областта на
качеството и
безопасността на
медицинското
обслужване,
комуникацията
пациент –
медицински
специалисти и
управлението на
конфликти

2.8.5. Колаборация
със средствата за
масова информация с
цел предоставяне на
информация за
качеството и
безопасността на

2.8.3.2. Синхронизация на
нормативната уредба с цел
нормативно регламентиране
на оправдан медицински риск
2.8.4.1. Определяне на
целевите групи за
продължаващо обучение в
областта на качеството и
безопасността

Пакет нормативни
промени

2015-2016

МЗ

БЛС

Бюджет на МЗ

Списъци по целеви
групи

2016

ИАМО

БЛС, Научни
медицински
дружества

Бюджет ИАМО

2.8.4.2. Разработване на
програми за продължаващото
обучение в областта на
качеството и безопасността

Утвърдени
програми

2.8.4.3. Въвеждане на система
за продължаващо обучение в
областта на качеството и
безопасността

Брой проведени
2016-2020
обучения по целеви
групи

Съсловни
организации
Проектно
финансиране

2016

ИАМО

ИАМО

БЛС, Научни
медицински
дружества,
Образователни
институции

Съсловни
организации

БЛС, Научни
медицински
дружества,
Образователни
институции

ЛЗ, съсловни
организации

Проектно
финансиране

Проектно
финансиране

2.8.4.4. Анализ на резултатите Изготвен анализ
от обученията, актуализиране
на програмите при отчитане на
потребностите

2016-2020

ИАМО

БЛС, Научни
медицински
дружества,
Образователни
институции

Проектно
финансиране

2.8.5.1. Разработване на
комуникационна политика с
цел предоставяне на
информация за качеството и
безопасността на
медицинското обслужване за
обществеността

2016

МЗ

ИАМО

Бюджет на МЗ

Комуникационна
политика

Проектно
финансиране
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медицинското
обслужване за
обществеността

2.8.5.2. Разработване на
информационни материали и
провеждане на
информационни кампании

2.8.6. Партньорство
и ясно дефиниране
на отговорностите на
всички участници
(институции и
организации на
национално,
регионално и
локално ниво) в
процеса на
осигуряване на
качеството и
безопасността на
медицинското
обслужване, вкл.
развиване на
международното
сътрудничество в
тази област

2.8.6.1. Разработване на
политика за създаване на
партньорство и дефиниране на
отговорностите на институции
и организации на национално,
регионално и локално ниво в
процеса на осигуряване на
качеството и безопасността на
медицинското обслужване,
вкл. развиване на
международното
сътрудничество
2.8.6.2. Организиране и
провеждане на периодични
обсъждания по въпросите на
качеството и безопасността
2.8.6.3. Развитие на
международно сътрудничество
в областта на качеството и
безопасността на
медицинското обслужване

2.8.7. Оптимизиране на контрола
върху качеството и

2.8.7.1. Създаване на
механизъм и изграждане на
капацитет за включване на

Брой
информационни
материали;
Брой
информационни
кампании
Политика

2015-2020

МЗ

ИАМО

Бюджет на МЗ

2015-2017

МЗ

ИАМО

Бюджет на МЗ

Проведени
семинари

2015-2020

МЗ

ИАМО

Бюджет на МЗ

Участия в
международни
форуми / симпозиуми/проекти;

2015-2020

МЗ

ИАМО

Бюджет на МЗ

Проектно
финансиране

Проектно
финансиране

Списък на
организации за
международно
сътрудничество
Разработен анализ
и политика;

2015-2017

МЗ

ИАМО

Бюджет на МЗ
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безопасността на
медицинското
обслужване по места

РЗИ в дейностите по
Пакет от
осигуряване и контрол на
нормативни
качеството и безопасността на промени
медицинското обслужване
2.8.7.2. Повишаване на
Брой ангажирани
2015-2017
МЗ
административния капацитет
служители;
на ИАМО и РЗИ за
Брой проведени
осъществяване на дейностите обучения;
по осигуряване и контрол на
Брой обучени лица
качеството и безопасността на
медицинското обслужване
Политика 2.9. Ефективно стратегическо и оперативно управление на здравната система
Мярка

Дейности по мярката

2.9.1. Повишаване на
капацитета
за
междусекторно
сътрудничество
за
реализация
на
стратегическите цели
в полза на здравето

2.9.1.1. Активно участие на
МЗ в процеса на разработване
и актуализиране на
националните и секторните
стратегически документи за
включване на мерки за здраве
във всички политики
2.9.1.2. Активно участие на
МЗ и РЗИ в процеса на
разработване и актуализиране
на стратегическите документи
на регионално и общинско
ниво за включване на мерки за
здраве във всички местни
политики
2.9.1.3. Активно партньорство
на МЗ в изпълнение на
мерките за здраве във всички

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

ИАМО

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Бюджет на МЗ

Източник на
финансиране

Брой мерки за
здраве, включени в
национални и
секторни
стратегически
документи

2015-2020

МЗ

МС, секторни
министерства

Бюджет МЗ

Брой мерки за
здраве, включени в
регионални и
общински
стратегически
документи

2015-2020

МЗ, РЗИ

Областни
администрации,
общински
администрации

Бюджет МЗ

Брой реализирани
мерки

2015-2020

МЗ, РЗИ

МС, секторни
министерства,
областни

Бюджет МЗ
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национални и местни
политики
Брой реализирани
проекти

2015-2020

МЗ

Брой заседания,
брой решения

2015-2020

МЗ

БЛС, БФС, НЗОК,
БАПЗГ,
БЗС,НСОРБ,
висши училища,
БЧК

Бюджет МЗ

Брпй проведени
2015-2020
заседания;
Брой работни
групи;
Брой съвместни
документи и
инициативи
2.9.2.3. Активна комуникация Брой подкрепени
2015-2020
с представителите на
граждански
гражданското общество и
инициативи;
медиите при реализация на
Брой проведени
политиките в
обществени
здравеопазването
обсъждания
2.9.3. Повишаване
2.9.3.1. Усъвършенстване на
Задължителна
2016
управленската
системата за подбор на лицата, конкурсна
компетентност на
заемащи ръководни позиции в процедура за
ръководните кадри на системата на здравеопазване
всички лица,
всички нива в
заемащи
системата на
ръководни позиции

МЗ

Съсловни
организации,
НПО, бизнес
организации

Бюджет МЗ

МЗ

НПО, медии

Бюджет МЗ

2.9.2. Развитие
на
механизмите
за
реално
гражданско
участие, подкрепа и
граждански контрол
върху
здравната
политика и върху
управлението
на
промените
в
здравната система

2.9.1.4. Изграждане на
ефективно сътрудничество
при реализацията на проекти
свързани със здравето,
финансирани със средства от
ЕС
2.9.2.1. Ефективно използване
на функциите на Висшия
медицински съвет като
консултативен орган за
формиране на националната
здравна политика
2.9.2.2. Развитие на
инициативата „Партньорство
за здраве“ като основна форма
за гражданско участие и
контрол в здравеопазването

администрации,
общински
администрации
МТСП, МРРБ,
МОН, МВР

МЗ

Бюджет МЗ

Бюджет МЗ
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здравеопазването

2.9.4. Въвеждане на
системи за
мониторинг и оценка
на въздействието на
политиките, имащи
отношение към
здравето

2.9.3.2. Разработване и
внедряване на система за
оценка на резултатите от
управлението на лечебните
заведения с държавно участие
Създаване на условия за
непрекъснато обучение и
повишаване квалификацията
на управленските кадри в
цялата здравна система
(continuing education)

Разработена
система, изготвени
годишни оценки

2016

МЗ

РЗИ, ЛЗ

Бюджет МЗ

Брой проведени
обучения, брой
обучени

2015 – 2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
висши училища

Бюджет МЗ,
ОПРЧР 20142020

2.9.4.1. Разработване на
правила за мониторинг и
оценка на изпълнението на
НЗС 2015-2020
2.9.4.2. Провеждане на
ежегоден мониторинг на
изпълнението на НЗС

Изготвени правила
за мониторинг и
оценка

2015

МЗ

Ежегоден доклад
за състоянието на
здравето на
гражданите и
изпълнението на
Националната
здравна стратегия
Доклади за
междинна и крайна
оценка на
изпълнението
Брой проведени
обсъждания

2016-2020

МЗ

НЦОЗА

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ

НЦОЗА

Бюджет МЗ

2016-2020

МЗ

Съвет
„Партньорство за
здраве“

Бюджет МЗ

2.9.4.3. Провеждане на
междинна и крайна оценка на
изпълнението на НЗС
2.9.4.4. Ангажиране на
партньорите от инициативата
„Партньорство за здраве“ в
процеса на мониторинг и
оценка на НЗС

Бюджет МЗ
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ПРИОРИТЕТ 3. УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Политика 3.1. Промоция на здраве и профилактика на болестите

Мярка
3.1.1. Прилагане на
интердисциплинаре
н подход при
изпълнение на
политиките за
промоция на
здравето и
профилактика на
болестите на
междуинституциона
лно равнище при
водеща и
координираща роля
на МЗ

Дейности по мярката

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Източник на
финансиране

3.1.1.1. Осигуряване на
политическа, икономическа и
техническа подкрепа на мерките и
дейностите за промоция на здраве
и профилактика на болестите на
национално и регионално ниво

Осигурена
подкрепа при
реализиране на
дейностите на
национално и
регионално ниво

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
СПЗ,
институции и
организации,
имащи
отношение към
здравето на
населението

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.1.2. Координиране
мероприятията по профилактика
на болестите с другите
институции и организации в
страната, които развиват политика
и дейности с отношение към
здравето на населението

Брой проведени
мероприятия,
координирани с
други институции
и организации в
страната

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
НЗОК,
НЦРРЗ,НЦЗПБ
, НЦН и др.
институции и
организации,
имащи
отношение към
здравето на
населението

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.1.3. Развиване на
хоризонталната интеграция между

Брой участващи
партниращи

2015-2020

МЗ

МОН, МТСП,
МРР, ММС,

В рамките на
утвърдените
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3.1.2. Прилагане на
интегрирани модули
за интервенция за
намаляване
факторите на риска
(поведенчески, на
жизнената среда)
при различните
възрастови и
професионални
групи и др. чрез
използване на
различни стратегии
за координиране на
дейностите на
специалистите

здравеопазване, образование,
екология, икономика, селско
стопанство, транспорт, градско
планиране, социално обслужване,
спорт и др.
3.1.1.4. Създаване на
възможности за адекватна
вертикална интеграция,
предполагаща непрекъснат поток
на информация между
партньорите на национално и
локално ниво

институции;
Брой проведени
съвместни
дейности

МФ, МОСВ,
МИ, МК и др.

бюджети

Брой програмни
съвети, работни
групи за
координация на
профилактичната
дейност на
национално и
локално ниво

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
НЦЗПБ, НЦН,
НЦРРЗ, ЛЗБП

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.2.1. Повишаване на нивото на
информираност, обучение и
включване на населението от
различни възрастови групи в
дейности за превенция на
факторите на риска от ХНБ

Брой проведени
здравно
информационни
кампании; Брой
проведени
обучения;

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ
ОПЛ,
медицински
специалисти от
СИМП и
ЛЗБП, ВУ,
медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
МОН, ОПЛ,
медицински
специалисти,Н
ПО, ВУ, медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МОН

МЗ, НЦОЗА,
РЗИ, РИО

Бюджет МОН

Брой обхванати
целеви групи
3.1.2.2. Разработване и
разпространение на образователни
и информационни материали сред
населението от различните целеви
групи, за повишаване познанията,
формиране на активна позиция и
устойчива мотивация за
здравословен начин на живот

Брой разработени
и брой
разпространени
образователни и
информационни
материали;

3.1.2.3. Разработване и
внедряване на училищни

Брой училища с
разработени

Брой обхванати
целеви групи
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политики и програми за
ограничаване на рисковите
фактори и промоция на здравето
сред учениците и училищния
персонал
3.1.2.4. Организиране на
обучителни курсове за
немедицински специалисти
(педагози, психолози и др.) по
превенция и ограничаване на
поведенческите РФ в детска и
училищна възраст, включително
обучение за прилагане на подхода
„Връстници обучават връстници”
3.1.2.5. Подобряване качеството
на здравното образование и
възпитание в детските градини и
училищата

училищни
политики за
ограничаване на
РФ
Брой проведени
обучителни
курсове;

2015-2020

НЦОЗА

МОН, МЗ, ВУ

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2016

МОН, РИО

МЗ, НЦОЗА,
РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
МОН, НПО,
училища, МК,
ММС, здравни
заведения

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МЗ

МОН, ММС,
НЦОЗА, РЗИ,
други
институции и
организации,
имащи

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обхванати
участници

Извършен анализ
на качеството на
здравно
образование;
Изготвени
препоръки за
подобряване

3.1.3. Изграждане на
диалог и
партньорство за
съвместни дейности
за здраве с всички
заинтересовани

3.1.2.6. Провеждане на ежегодни
конкурси за разработване и
реализация на здравнообразователни проекти от
училища, младежки клубове,
лечебни и здравни заведения и др.
3.1.3.1. Координирани действия
на държавния и частния сектори,
на институции и организации за
създаване на условия за достъп на
населението до масов спорт, среда
свободна от тютюнев дим,

Брой проекти;
Брой участници

Брой реализирани
междусекторни
образователни
мероприятия
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страни, активно
включване на
професионални и
неправителствени
организации,
сдружения, медии и
др.

ограничена алкохолна
консумация, здравословно
хранене

отношение към
здравето на
населението

3.1.3.2. Участие в
Брой работни
междуведомствени работни групи, групи/работни
включително за хармонизиране на заседания
националното законодателство с
достиженията на Европейското
право, свързани с факторите на
риска

3.1.3.3. Сътрудничество с
национални и местни медии за
привличане интереса на
обществото към водещите
рискови фактори и
популяризиране на здравните
ползи чрез обучение на
журналисти, организиране на
семинари, пресконференции,
предоставяне на материали,
свързани с превенцията на риска
от ХНБ
3.1.4. Укрепване на
3.1.4.1. Изграждане на
институцио-налния управленски, административен и
и кадрови капацитет изпълнителски капацитет на
на структурите по
структурите по промоция на
промоция на здраве здраве и превенция на болестите в
и превенция на
здравния и социалния сектор

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
други
институции и
организации,
имащи
отношение към
здравето на
населението

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени,
семинари,
обучения,
пресконференции
на национално и
регионално ниво

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
обучения в
здравния сектор;

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ, ВУ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обучени
специалисти
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болестите на
национално и
регионално ниво и
надграждане на
утвърдената
национална
политика

3.1.4.2. Укрепване капацитета на
съществуващите структури по
промоция на здраве и
профилактика на болестите;
насочване на първичната здравна
помощ по посока превенция на
основните рискови фактори

Брой проведени
обучения;

3.1.5. Създаване на
база данни за
детерминантите на
здравето, като
основа при
разработване на
национални и
регионални
програми за
промоция и
превенция

3.1.5.1. Провеждане на начално
проучване и анализ на резултатите
за разпространение на рисковите
фактори (тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, хранене и
физическа активност) сред
различни възрастови групи
3.1.5.2. Провеждане на крайно
изследване по Националната
програма за ХНБ за честотата и
разпространението на рисковите
фактори сред различни възрастови
групи и анализ на резултатите
3.1.6.1. Разработване и
внедряване на образователни
програми за повишаване знанията
и уменията на работещи в РЗИ за
консултиране на населението в
областта на здравословния начин
на живот
3.1.6.2. Организиране на курсове
за работещи в системата на РЗИ за
запознаване с иновативните
подходи и практики в областта на

Проведено
национално
проучване;

3.1.6. Повишаване
на знанията и
методичния
капацитет на РЗИ в
областта на
здравословния
начин на живот, с
възможности за
консултиране на
населението за
повишаване на

2015-2020

МЗ

НЗОК,
НЦОЗА, РЗИ,
ОПЛ,
медицински
специалисти,
общини, медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2015

МЗ

НЦОЗА, РЗИ
НСИ, МОН,
медицински
специалисти,
медии

В рамките на
утвърдените
бюджети

МЗ

НЦОЗА, РЗИ,
МОН, РИО

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обучени
специалисти;
Въведени
механизми за
стимулиране на
ОПЛ

Анализ и
разпространение
на резултатите
Проведено крайно 2020
изследване;
Изготвен доклад

Разработени
програми за
обучение

2015-2016 г.

НЦОЗА

РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой
организирани
курсове;

2015-2020

НЦОЗА,
РЗИ

МЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обучени
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информираност-та,
уменията и
мотивацията на
населението в тази
насока

промоцията на здраве

служители от
РЗИ.

3.1.6.3. Осигуряване на
интерактивни пособия за всички
РЗИ за онагледяване на вредното
въздействие на тютюнопушенето,
алкохола и нездравословното
хранене, необходими при
консултиране на различни целеви
групи от населението, с цел
повишаване информираността им

Брой закупени
интерактивни
пособия

2015 г.

МЗ

РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.7. Преориентира
не на структурите
на системата на
здравеопазване
(РЗОК, амбулатории
за първична и
специализирана
медицинска помощ,
МЦ, ДКЦ, болници
и др.) към промоция
на здраве и
профилактични
дейности

3.1.7.1. Въвеждане в учебната
програма на студентите по
медицина, дентална медицина и
фармация на свободноизбираем
модул за консултиране, превенция
и контрол на рисковите фактори и
промоция на здравето

Разработена
програма/модул и
включена в
цикъла на
обучение

2015-2016 г.

МУ

НЦОЗА

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.7.2. Разработване и
отпечатване на ръководства,
създаване на учебни видеофилми
и други материали за методическо
подпомагане на медицинските
специалисти за работа в областта
на превенцията и контрола на
рисковите фактори и промоцията
на здравословен начин на живот

Разработени,
издадени и
внедрени
ръководства и
материали за
методическо
подпомагане на
мед. специалисти

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети
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3.1.8. Разширяване
на спектъра на
предлаганите в
болниците
медицински услуги
с такива по
промоция на
здравето и

3.1.7.3. Разработване и
внедряване на образователни
програми за общопрактикуващи
лекари, медицински сестри и
акушерки, лекари от служби по
трудова медицина и работещи в
болнични и извънболнични
лечебни заведения, в здравни
кабинети на училища и детски
градини за изграждане на
капацитет и умения за
консултиране с цел превенция на
рисковите фактори, запознаване с
иновативните подходи и практики
в областта на промоцията на
здравето
3.1.7.4. Разкриване на
консултативни диетологични
кабинети в рамките на
специализирана извънболнична
медицинска помощ
3.1.8.1. Разкриване на
консултативни кабинети по
лечебно хранене в ЛЗБП,
провеждане на консултации по
лечебно и диетично хранене

Разработени и
внедрени в
практиката
образователни
модули;

2015-2020

НЦОЗА

ВУ, съсловни
организации

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой разкрити
кабинети

2015-2020

ЛЗСИМП

МЗ, НЦОЗА

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой разкрити
кабинети;

2015-2020

НЦОЗА

РЗИ, ЛЗСИМП

В рамките на
утвърдените
бюджети

Приет
медицински
стандарт по
хранене и диетика

Брой проведени
консултации;
Брой обхванати
лица
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профилактика на
болестите.
Разработване на
критерии за оценка
на дейностите

3.1.8.2. Организиране на
кабинети за консултиране
отказването от употреба на
тютюневи изделия към МБАЛ,
специализирани болници за
лечение на белодробни болести,
онкологични болести,
сърдечносъдови болести и др.

Брой разкрити
кабинети;

2015-2020

НЦОЗА

РЗИ, ЛЗБП

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.9. Мултисекторно
сътрудничество и
включване на
храненето в
усилията за
осъществяване на
икономически
ефективни действия
за насърчаване на
здравословното
хранене

3.1.9.1. Съвместни дейности с
браншови организации и
производители на храни за
реформулиране на храни по
отношение намаляване
съдържанието на наситени
мазнини, сол и захар
3.1.9.2. Мултисекторно
сътрудничество за намаляване
натиска на маркетинга и
рекламата на храни за деца

Брой реализирани
междусекторни
сътрудничества

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ
Браншови и
съсловни
организации

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой реализирани
междусекторни
сътрудничества

2015-2020

МЗ

НЦОЗА, РЗИ
Браншови и
съсловни
организации,
Национален
съвет по
саморегулация

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.1.10. Промоция на
здравословно и
балансирано
хранене през всички
етапи на живота
чрез изграждане на
подкрепяща среда

3.1.10.1. Разработване на
образователни програми,
информационни материали,
провеждане на здравнообразователни мероприятия за
промоция на здравословно
хранене, при различни
популационни целеви групи

Брой разработени
образователни
програми и
материали;
Брой проведени
мероприятия;
Брой обхванати
лица

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
консултации;
Брой обхванати
лица
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3.1.10.2. Включване на
здравословното хранене като
приоритет в дейността на
здравния сектор - разкриване на
консултативни кабинети за
здравословно и диетично хранене

Брой разкрити
консултативни
кабинети;

2015-2020

НЦОЗА

РЗИ, ЛЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обхванати
лица

2015-2020

НЦОЗА

РЗИ, ЛЗ

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой обхванати
лица

2015-2020

НЦОЗА

МЗ, ОПЛ, АГ
специалисти

В рамките на
утвърдените
бюджети

Брой проведени
консултации;
Брой обхванати
лица

3.1.11. Създаване на
система за
наблюдение,
мониторинг, оценка
на детерминанти и
тенденции чрез
изследване на
храненето и
хранителния статус
на популационно
ниво

3.1.11.1. Наблюдение и
мониторинг на поднормено тегло,
нормално тегло, свръхтегло и
затлъстяване при различни
рискови популационни групи
3.1.11.2. Мониторинг на анемия
при бременни и кърмещи жени,
създаване на база данни

Политика 3.2. Надзор на заразните болести

Мярка

Дейности по мярката

Индикатори за
мониторинг

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Източник на
финансиране
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3.2.1. Укрепване на
институционалния и
кадрови капацитет
на структурите по
надзор на заразните
болести на
национално и
регионално ниво и
надграждане на
утвърдената
национална
политика

3.2.1.1. Изграждане на
административен капацитет на
структурите по надзора на
заразните болести в здравния
сектор

Брой проведени
обучения и
обучени
специалисти в
здравния сектор

2015-2020

МЗ

НЦЗПБ, РЗИ,
ВУ

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.2.2. Последователна и
целенасочена
държавна политика
за осъществяване на
високоефективен
надзор на заразните
болести и
разходноефективна
национална
имунизационна
политика,
успоредно с
повишаване
знанията на
медицинските
специалисти и
информираността
на обществото по
въпросите на

3.2.2.1. Поддържане на ефективен
епидемиологичен надзор на
заразните болести

Запазване на
достигнатите
показатели на
заболяемост,
смъртност и
леталитет от
заразни болести

2015-2020

МЗ

НЦЗПБ, РЗИ,
НЗОК, БЛС,
НСОПЛБ

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.2.2.2. Оценка и контрол на
епидемиологичния риск,
вследствие засиления
миграционен натиск в страната

Недопускане
разпространениет
о на заразни
болести в местата
за временно
настаняване на
бежанци

2015-2020

МЗ

ДАБ, МВР,
РЗИ, НЦЗПБ

В рамките на
утвърдените
бюджети

3.2.2.3. Разработване на
образователни и информационни
програми и материали за
повишаване на информираността
на обществото и различни целеви

Брой разработени
образователни и
информационни
програми и
материали;

2015-2020

МЗ

РЗИ, НЦЗПБ,
НСОПЛБ,
БЛС, СМИ,
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети
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профилактиката на
заразните болести

3.2.3. Поддържа-не
на висок
имунизационен
обхват в тясно
взаимодействие с
всички ведомства,
неправителствения
сектор, местната
власт с акцент
върху обхващането
на деца в риск и
трудно достъпните
групи от
населението

групи по профилактиката и
борбата със заразни болести
3.2.2.4. Пълноценно участие на
страната в системите за ранно
предупреждение и отговор на ЕС
и в специализираните електронни
информационни системи за
регистриране и надзор на
заразните болести
3.2.3.1. Изпълнение на
Националния имунизационен
календар. Недопускане
възникването на взривове от
ваксинопредотвратими
заболявания във възрастовите
групи съгласно имунизационния
календар

Брой проведени
мероприятия;
Брой обхванати
лица
Информационни
системи на ЕС и
СЗО, в които
страната участва

Обезпечаване на
необходимите
видове и
количества
ваксини;

2015-2020

МЗ

НЦЗПБ,
НЦОЗА,
НЗОК, РЗИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МЗ

РЗИ, НЦЗПБ,
НЗОК,
НСОПЛБ,
БЛС, НПО,
СМИ

В рамките на
утвърдените
бюджети

2015-2020

МЗ

РЗИ, НЦЗПБ,
НСОРБ

В рамките на
утвърдените

Постигане на
имунизационен
обхват,
осигуряващ
неразпространени
е на съответната
заразна болест
съгласно
критериите на
СЗО;
Липса на взривове
от
ваксинопредотвра
тими инфекции

3.2.4. Усъвършенстване на системата

3.2.4.1. Провеждане на ефективен
граничен здравен контрол

Недопускане на
внос и
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за опазване на
страната от внос на
инфекции с висок
епидемичен
потенциал в
съответствие с
Международните
здравни правила и
за провеждане на
ефективен граничен
здравен контрол
чрез материално и
кадрово
обезпечаване на
дейностите на
местно и
национално ниво
3.2.5. Продължаващ
и национални
усилия за
рационална
антибиотична
политика и надзора
на антибиотичната
резистентност

разпростране-ние
на заразни
болести,
представляващи
опасност за
общественото
здраве

3.2.5.1. Усъвършенстване на
националната система за надзор
на антибиотичната резистентност.
Общи междусекторни политики за
ограничаване свободната
продажба и неправилното и
неконтролирано приложение на
антибиотици (вкл. във
ветеринарната медицина и
селското стопанство)

Функционира-ща
национална
система за
мониторинг на
антимикробна-та
консумация от
лечебните
заведения за
болнична и
извънболнична
помощ; въведено
междусекторно
законодателство
за рационална
антибиотична
политика, вкл. в
селското

бюджети

2015-2020 г.

МЗ, НЦЗПБ

ИАЛ, РЗИ,
В рамките на
лечебни
утвърдените
заведения за
бюджети
болнична и
извънболнична
помощ, МЗХ,
БАН, МУ,
професионални
и научномедицински
дружества
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стопанство и
ветеринарната
медицина
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Политика 3.3. Ефективен и качествен държавен здравен контрол
Мярка
3.3.1. Повишаване
ефективността на
държавния здравен
контрол на обектите
с обществено
предназначение,
продуктите и
стоките и
дейностите със
значение за
здравето на човека и
факторите на
жизнената среда в
съответствие с
националните и
европейските
изисквания

Дейности по мярката
3.3.1.1. Актуализиране и
усъвършенстване на системите и
програмите за мониторинг на
факторите на жизнената среда
(шум, йонизиращи и
нейонизиращи лъчения, питейни
води, води за къпане, минерални
води и др.)

Индикатори за
мониторинг
Актуализирани и
усъвършенствани
информацион-ни
системи за
събиране и
анализиране на
данните от
провеждания
мониторинг;

Срок за
изпълнение

Отговорна/и институция/и
Водеща/и

Партньор/и

Източник на
финансиране

2015-2020

МЗ, РЗИ,
НЦРРЗ,
НЦОЗА

Лечебни и
Бюджет МЗ
здравни
заведения, ВиК
оператори и др.

2015-2020

МЗ, РЗИ,
НЦРРЗ

Бюджет МЗ

2015-2020

РЗИ, НЦРРЗ, НЦОЗА

Бюджет МЗ

Актуализирани
мониторингови
програми;
Брой извършени
лабораторни
анализи и
измервания
3.3.1.2. Извършване на насочени
проверки на пазара на продукти и
стоки със значение за здравето на
човека и обекти с обществено
предназначение, основани на
оценка на здравния риск
3.3.1.3. Създаване на условия за
извършване на лабораторни
анализи и измервания,

Брой извършени
проверки;
Брой проверени
обекти
Въведени нови
методи за анализ;
Брой извършени
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включително и на опасни
продукти и стоки със значение за
здравето на човека

лабораторни
анализи и
измервания

3.3.1.4. Извършване на
периодичен анализ и оценка на
данните за състоянието на
жизнената среда и здравния статус
на населението, разработване и
провеждане на мерки за
ограничаване, намаляване и
ликвидиране на негативни ефекти
от въздействието на факторите на
средата

Изготвени отчети
и годишни
доклади;

2015-2020

МЗ, РЗИ,
НЦРРЗ

3.3.1.5. Предпазване на
населението от въздействието на
опасните отпадъци генерирани от
дейността на лечебните и здравни
заведения.

Брой проверки на 2015-2020
лечебни и здравни
заведения,
генериращи
опасни отпадъци

МЗ, РЗИ

3.3.1.6. Координиране и
синхронизиране на секторните
политики за ограничаване и
предотвратяване на риска от
неблагоприятното въздействие на
факторите на околната и
жизнената среда върху здравето
3.3.1.7. Оптимизиране на
радиационната защита на
пациента и оценката на дозите от
външно облъчване на лица
подложени на професионално
облъчване от йонизиращи лъчения

Изготвяне и
приемане на
национални
програми

2016-2020

МЗ

НЦОЗА,
НЦРРЗ, РЗИ,
МЗХ, МРРБ,
МОСВ, МТСП

Бюджет МЗ

Изграждане на
ефективна
обратна връзка за
обмен на данни
между PACS
системите на

2015-2018

МЗ, НЦРРЗ,
РЗИ

Лечебни
заведения,
учебни
заведения и
обекти на
промишленост

Бюджет МЗ

НЦОЗА

Бюджет МЗ

% обхванати лица
със
специализирани
медицински
прегледи
работещи в среда
с йонизиращи
лъчения
Бюджет МЗ
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в медицината, промишлеността,
науката и др.

лечебните
заведения и
националния
регистър на
дозите на
пациента;

та използващи
източници на
йонизиращи
лъчения

Усъвършенстване
на националния
дозов регистър на
професионално
облъчените лица
и подготовка за
интегрирането му
в други
електронни бази
данни
3.3.2. Осигуряване
на устойчиво
развитие и
укрепване на
капацитета на
общественото
здраве

3.3.2.1. Усъвършенстване на
нормативната уредба и
непрекъснатото й хармонизиране
в съответствие с научните
достижения и правото на
Европейския съюз
3.3.2.2. Подобряване на формите
и начините за предоставяне на
информация на обществеността за
състоянието на факторите на
жизнената среда (води, шум,
атмосферен въздух, йонизиращи и
нейонизиращи лъчения,
вибрации), за въведени
ограничения, причините поради
които са възникнали отклонения,
както и мерките които трябва да

Приети
нормативни
актове

2015-2020

МЗ

РЗИ, НЦРРЗ,
НЦОЗА

Брой проведени
семинари,
пресконференции
и др.;

2015-2020

МЗ, РЗИ,
НЦРРЗ,
НЦОЗА

медии,
Бюджет МЗ
съсловни
организации,
професионални
организации

Брой участия и
публикации в
средствата за
масова
информация и
официалната

Бюджет МЗ
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3.3.3. Осигуряване
на устойчиво
развитие на
човешките ресурси

се предприемат

интернет
страница

3.3.3.1. Усъвършенстване на
механизмите за финансиране при
спазване на принципа „разходполза“ и въвеждане на финансови
стимули за работа в системата на
държавния здравен контрол чрез
поетапно увеличение на
възнагражденията на държавните
здравни инспектори
3.3.3.2. Осигуряване на устойчиво
развитие на човешките ресурси и
кадрово обезпечаване на органите
на държавния здравен контрол с
лекари, с осигуряване на
възможност за придобиване на
специалност и инспектори по
обществено здраве, които
професионално и ефективно да
провеждат политиките в областта
на опазване на здравето на
гражданите и държавния здравен
контрол
3.3.3.3. Повишаване
квалификацията на държавните
здравни инспектори чрез
провеждане на курсове, семинари
и др. форми на продължаващо
обучение и усъвършенстване на
системата за подбор и оценка на
служителите

Извършване на
финансов анализ;

2015-2016

МЗ, МФ

РЗИ, НЦРРЗ

Бюджет МЗ

Извършване на
анализ на
състоянието и
кадровата
обезпеченост на
органите на
държавния
здравен контрол

2015-2018

МЗ

РЗИ, НЦРРЗ

Бюджет МЗ

Брой обучени
лица;

2015-2020

МЗ, РЗИ,
НЦОЗА,
НЦРРЗ

Професионалн
и и съсловни
организации,
Висши учебни
заведения

Бюджет МЗ

Утвърждаване на
методика за
формиране на
бюджета на РЗИ

Утвърдени
програми за
продължаващо
обучение
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3.3.4. Подобряване
на инфраструктурата и
материалнотехническата
осигуреност

3.3.4.1. Повишаване капацитета
на лабораторната дейност на РЗИ
и НЦРРЗ, чрез закупуване на
допълнително лабораторно
оборудване и поддържане в
техническа изправност на
наличната апаратура
3.3.4.2. Подобряване на условията
на труд

Закупено
лабораторно
оборудване

2015-2020

МЗ

РЗИ, НЦРРЗ

Бюджет МЗ,
ОПОС 20142020

Брой РЗИ с
подобрена
материалнотехническа база

2015-2020

МЗ

РЗИ

Бюджет МЗ

3.3.4.3. Внедряване на
съвременни информационни
системи за навременен обмен на
данни за опасни продукти и стоки
на пазара с Европейската комисия,
както и въвеждане на данни за
извършвания мониторинг

Осигуряване
достъп до
информационни
системи за бърз
обмен на
информация и
обучение на
лицата, които
отговарят за
поддържането на
системата на
регионално ниво

2015-2016

МЗ, РЗИ

НЦРРЗ,
НЦОЗА, МИ,
МЗХ

Бюджет МЗ

Приложение към Плана за действие за изпълнение
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на Националната здравна стратегия 2020

ФИНАНСОВ ПЛАН
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ПОЛИТИКИ

I. Национално финансиране
ІІ. Планирани средства по Оперативни програми на ЕС
по направления

в хиляди лева

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общо

3 584 600

3 957 012

4 105 408

4 253 942

4 343 274

4 434 446

24 678 682

41 100

75 000

92 000

98 000

47 000

353 100

2 000

10 000

15 000

15 000

11 000

53 000

20 000

40 000

50 000

50 000

3 000

163 000

6 100

6 000

5 000

4 000

4 000

25 100

2 000

10 000

10 000

20 000

20 000

62 000

11 000

9 000

12 000

9 000

9 000

50 000

3 998 112

4 180 408

4 345 942

4 441 274

4 481 446

25 031 782

Приоритет 1: Създаване на условия за здраве за всички
през целия живот
Приоритет 2: Изграждане и управление на справедлива,
устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към
качество и резултати
Спешна медицинска помощ
Осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването
Здравни технологии, иновации и инвестиции
Развитие на електронното здравеопазване

III. Общо за здравеопазването (I+II)

3 584 600

Финансовият план е разработен при следните допускания:
1. Планираните средства са на основата на политиките, провеждани в момента и планирани за продължаване в бъдещето в Националната
програма за развитие България 2020, Конвергентната програма (2015–2018), Европа 2020: Национална програма за реформи, актуализация 2015 г.
2. Прогнозата и планираните средства се основават на прогнозите на Министерство на финансите за Брутния вътрешен продукт (текущи
цени) по Бюджета на Р България за 2015 г. и прогноза за следващия период 2016-2018 г.
3. Посочените суми след 2016 година са индикативни по национално финансиране.
4. Планираните средства не изискват увеличаване на осигурителните вноски, данъци, както и промяна на съотношението на процента
публични средства, вложени в здравеопазването и са съобразени с прогнозата за растеж на МФ и развитието на икономиката в страната и Европа.
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5. Няма очаквания за бързо възстановяване от кризата, като стагниращите елементи в икономиката ще продължават да оказват въздействие до
2016-2017 г., дори и при наличие на активна държавна политика в тази насока.
6. На основата на тези прогнози няма очаквания за значими допълнителни възможности за рязко повишаване средствата в сферата на
здравеопазването, освен външно финансиране на базата на оперативните програми от ЕС.
7. Не трябва да се очакват и политически решения в посока увеличаване на здравната вноска или данъците, което няма да се понесе от
населението, нито бързо повишаване на доходите на населението, което да се отрази значително на размера на средствата от осигурителните
вноски. Едновременно с това следва да се предвиди увеличение на размера на средствата от осигурителни вноски, което се очаква в резултат на
активната държавна политика за намаляване на дела на здравнонеосигурените български граждани.
8. Планираните средства отразяват настоящата здравно-демографска ситуация в страната и нивата на заболеваемост и болестност на
населението, като в тях няма планирани увеличени потребности на населението в резултат на рязко влошаване на здравно-демографските
показатели.
9. На базата на допълнителен анализ за увеличаване потребностите на населението в определени насоки – например разходи за възрастни,
деца в медико-социален риск, хронифицирани заболявания, инвалидизация и маргинални и рискови групи са направени допълнителни
допускания, свързани с планиране на допълнителни средства в определени политики, осигурени основно чрез оперативните програми на ЕС.
10. Планираните средства се съотнасят към ангажираните институции за осъществяване на политиките, като разпределението на средствата
към тях е свързано с отговорностите по отделните политики.
11. Планираните средства са на две нива – национално финансиране и средства по Оперативни програми на ЕС, които ще се разпределят в
подпомагане на няколко политики едновременно или една национална политика може да черпи допълнителни средства от няколко оперативни
програми.
12. Прогнозата и планираните средства от национално финансиране се основават на прогнозите на Министерство на финансите за Брутния
вътрешен продукт (текущи цени) по Бюджета на Р България за 2015 г. и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и делът на
средствата за здравеопазване към тази прогноза, който се задържа в рамките 4,6 % до 2018 г. За периода 2019-2020 г. са ползвани прогнозите на
Конвергентната програма (2015–2018) за дял на средствата за здравеопазване от 4,7%.
13. Прогнозата за планираните средства по оперативните програми е в няколко направления, които отразяват НПР на България-2020 и
програмата Европа 2020 на ЕС и посочените суми са индикативни на база на планирани проекти по утвърдените оперативни програми на ЕС.
14. Финансовият план няма да има пряко финансово въздействие върху цялостната макрорамка на страната.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
АСП
АХУ
БАН
БАПЗГ
БЗС
БЗУТ
БЛС
БФС
БЧК
ВУ
ДАБ
ДАЗД
ДЗК
ДКЦ
ДМСГД
ДПБ
ДТА
ЕДИ
ЕС
ЗД
ИАГИТ
ИАМО
ИАЛ
ИАТ
ЛЗ
ЛЗБП
ЛЗСИМП
МВР
МДЕ
МЗ
МЗХ
МИ

Агенция за социално подпомагане
Агенция за хората с увреждания
Българска академия на науките
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Български зъболекарски съюз
Безопасни и здравословни условия на труд
Български лекарски съюз
Български фармацевтичен съюз
Български червен кръст
Висши училища
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за закрила на детето
Държавен здравен контрол
Диагностично-консултативен център
Дом за медико-социални грижи за деца
Държавна психиатрична болница/и
Диагностично-терапевтични алгоритми
Единни държавни изисквания
Европейски съюз
Застрахователни дружества
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Изпълнителна агенция по лекарства
Изпълнителна агенция по трансплантации
Лечебно заведение
Лечебно заведение за болнична помощ
Лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ
Министерство на вътрешните работи
Мултидисциплинарни екипи
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката
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МИУ
МК
МКБ
ММС
МОН
МОСВ
МРРБ
МТСП
МТИТС
МУ
МФ
МЦ
НАПОО
НЕЛК
НЗИС
НЗК
НЗОК
НЗС
НМЗМ
НОИ
НПО
НППХНБ
НСНВ
НСОПЛБ
НСЦРЛП
НСОРБ
НЦЗПБ
НЦН
НЦОЗА
НЦРРЗ
ОбСНВ
ОЗК
ОП
ОПДУ

Медицинско-информационни услуги
Министерство на културата
Международна класификация на болестите
Министерство на младежта и спорта
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Медицински университет/и
Министерство на финансите
Медицински център
Национална агенция за професионално образование и обучение
Национална експертна лекарска комисия
Национална здравно-информационна система
Национална здравна карта
Национална здравноосигурителна каса
Национална здравна стратегия
Национална мрежа на здравните медиатори
Национален осигурителен институт
Неправителствени организации
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести
Национален съвет по наркотични вещества
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти
Национално сдружение на общините в Република България
Национален център по заразни и паразитни болести
Национален център по наркомании
Национален център по опазване на общественото здраве и анализи
Национален център по радиобиология и радиационна защита
Общински съвет по наркотични вещества
Областна здравна карта
Оперативни програми на ЕС
Оперативна програма „Добро управление“
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ОПЛ
ОПОС
ОПРР
ОПРЧР
ПИМП
ПЗРМ
ПЛС
ПУЛСС
ПЧП
РЗИ
РЗОК
РИО
СИМП
СМП
СО
ССМП
СТМ
УНИЦЕФ
ФРЗ
ФСМП
ХНБ
ЦПЗ
ЦПО
ЦСМП
ЦФАР
ЦФЛД

Общопрактикуващ лекар/и
Оперативна програма „Околна среда“
Оперативна програма „Региони в растеж“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Първична извънболнична медицинска помощ
Програма за здраве на работното място
Позитивен лекарствен списък
„Практически увод в лечението на спешни състояния“
Публично-частно партньорство
Регионална здравна инспекция
Районна здравноосигурителна каса
Регионален инспекторат по образование
Специализирана извънболнична медицинска помощ
Спешна медицинска помощ
Спешно отделение
Система на спешна медицинска помощ
Служби по трудова медицина
Детски фонд на обединените нации
Фонд „Работна заплата“
Филиал за спешна медицинска помощ
Хронични незаразни болести
Център за психично здраве
Център за професионално обучение
Център за спешна медицинска помощ
Център „Фонд за асистирана репродукция“
Център „Фонд за лечение на деца“
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