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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Отчетът на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерството на 

здравеопазването (МЗ) към 30.06.2020 г. представя информация за изпълнението на целите 

и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са финансирани в 

рамките на средствата одобрени по бюджет на МЗ за 2020 г., като първостепенен 

разпоредител с бюджет. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са 

предоставени за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в 

областите: Промоция, превенция и контрол на общественото здраве;  Диагностика и 

лечение и  Лекарства и медицински изделия, като  идентифицира следните стратегически 

цели: 

 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото 

здраве   

Осигуряване на ефективен здравен контрол и ограничаване на заболявемостта, чрез 

осъществяване на ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ на незаразните болести, профилактика и 

надзор на заразните болести, намаляване търсенето на наркотици. 

 Политика в областта на диагностиката и лечението   

Осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и услуги: контрол на 

медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване, осигуряване на 

медицинска помощ на специфични групи от населението, психиатрична помощ, 

медицинска помощ при спешни състояния, осигуряване на кръв и кръвни продукти, 

осигуряване на медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и 

детско здравеопазване.  

 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 

Осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия, 

отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност. 

В таблицата по-долу е представен преглед на общите разходи по бюджета на МЗ към 

30.06.2020 г. по програми в рамките на изпълняваните политики: 

  

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми  

по бюджета на Министерството на здравеопазването 

 

Класифик

а-ционен  

код 

Разходи 

(в лева)  

Закон  

2020 г. 

Уточнен 

план към 

30.06.2020 г. 

Отчет 

към 

30.06.2020 г. 

1 2 3 4 5 

  
Общо разходи по бюджета на ПРБ 

Министерство на здравеопазването: 
662 051 900 673 528 929 281 226 962 

1600-01-00  

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА 

ПРОМОЦИЯ ПРЕВЕНЦИЯТА И 

КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

ЗДРАВЕ 

104 155 300 115 391 532 47 888 669 

1600-01-01  
Бюджетна програма "Държавен здравен 

контрол" 
22 714 800 22 741 530 9 897 093 

1600-01-02 
Бюджетна програма "Промоция и превенция 

на незаразните болести" 
6 215 000 6 215 000 2 016 686 

1600-01-03 
Бюджетна програма "Профилактика и надзор 

на заразните болести" 
73 371 500 84 581 002 35 417 717 
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1600-01-04  
Бюджетна програма "Намаляване търсенето 

на наркотични вещества" 
1 854 000 1 854 000 557 173 

1600-02-00  
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА 

ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО 
494 042 000 493 457 797 206 973 367 

1600-02-01  

Бюджетна програма „Контрол на 

медицинските дейности, здравна информация 

и електронно здравеопазване“ 

18 851 000 18 851 000 5 491 755 

1600-02-02  

Бюджетна програма "Осигуряване на 

медицинска помощ на специфични групи от 

населението" 

91 354 000 90 800 615 23 735 566 

1600-02-03  
Бюджетна програма "Спешна медицинска 

помощ" 
232 965 100 232 934 282 112 026 897 

1600-02-04  Бюджетна програма "Психиатрична помощ" 68 517 300 68 517 300 35 549 186 

1600-02-05  
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и 

кръвни продукти" 
27 155 300 27 155 300 9 778 463 

1600-02-06  

Бюджетна програма „Медико-социални грижи 

за деца в неравностойно положение, майчино и 

детско здравеопазване“ 

55 199 300 55 199 300 20 391 500 

1600-03-00 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА 

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И 

МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

35 313 600 35 313 600 13 775 882 

1600-03-01 
Бюджетна програма "Достъпни и качествени 

лекарствени продукти и медицински изделия" 
35 313 600 35 313 600 13 775 882 

1600-04-00 Бюджетна програма "Администрация" 28 541 000 29 366 000 12 589 044 

 

Преглед на изпълнението на политика в областта на „Промоцията, 

превенцията и контрола на общественото здраве” 

Целта на политиката е осигуряване на ефективен здравен контрол и ограничаване на 

заболеваемостта от незаразни и заразни болести, чрез: 

 Повишаване ефективността и качеството на държавния здравен контрол и достигане 

високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с 

обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на 

човека и факторите на жизнената среда; 

 Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и последствията за здравето от 

основните хронични незаразни болести, свързани с качеството и чистотата на факторите и 

компонентите на околната и жизнената среда и дейностите, имащи значение за здравето на 

населението; 

 Ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез 

усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести. 

За постигане на стратегическите и оперативни цели на политиката са  изпълнявани 

четири основни програми: 

1. Програма „Държавен здравен контрол” 

2. Програма „Промоция и превенция на незаразните болести” 

3. Програма „Профилактика и надзор на заразните болести” 

4. Програма „Намаляване търсенето на наркотици” 

В областта на опазването на общественото здраве, освен контролът по спазване на 

нормативно определените здравни изисквания се изпълняват и редица национални 

програми, планове и стратегии. 
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За реализирането на целите на Министерството на здравеопазването по отношение 

повишаване ефективността на държавния здравен контрол, подобряване здравето на 

населението и повишаване качеството на живот и ограничаване на заболеваемостта от 

незаразни и заразни болести, са предприети мерки и са реализирани редица дейности в 

областта на общественото здраве:  

 Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба по Закона за здравето, 

отнасяща се до здравните изисквания към обектите с обществено предназначение и 

дейностите със значение за здравето на човека; 

 Усъвършенстване на системите за мониторинг на жизнената среда; 

 Повишаване капацитета на лабораторната дейност на Регионалните здравни 

инспекции; 

 Контрол на разпространението на пазара на продукти и стоки със значение за 

здравето на човека, които не отговарят на нормативните изисквания; 

 Поддържане на висок имунизационен обхват и организиране на бърз отговор 

при възникване на епидемични ситуации; 

 Повишаване готовността на страната за посрещане на грипна пандемия, 

взривове и епидемии от други заразни болести; 

 Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок 

епидемичен риск, своевременна и адекватна реакция при здравни заплахи от биологично 

естество, в т. ч. биотероризъм; 

 Организиране защитата на населението от инциденти с химични и 

радиоактивни материали от случаен, естествен и умишлен характер. 

 Повишаване информираността на населението за влиянието на основни 

рискови фактори върху здравето; 

 Непрекъснато усъвършенстване и хармонизиране на нормативната уредба в 

системата на здравеопазването в съответствие с научните достижения и правото на 

Европейския съюз. 

Изразходваните средства към 30.06.2020 г. за реализирането на политиката са в 

размер на 47,9 млн.лв. В рамките на отчетените средства се изпълняват централни доставки 

на медикаменти и консумативи, както и дейностите по приети от Министерския съвет 

национални програми в областта на профилактиката и превенцията на общественото 

здраве. 

Преглед на изпълнението на политика в областта на „Диагностиката и 

лечението” 

Целта на политиката е осигуряване на равен достъп до медицинска помощ с 

необходимото качество на всички български граждани.  

Тя е насочена към подобряване на здравното благополучие и качеството на живот на 

българските граждани и намаляване на здравните неравенства чрез подкрепа за 
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специфични дейности в областта на диагностиката и лечение на заболяванията и 

организацията на медицинската помощ извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване. 

За постигане на стратегическите и оперативни цели на политиката са изпълнявани 

шест основни програми: 

1. Програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно 

здравеопазване ” 

2. Програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от 

населението” 

3. Програма „Спешна медицинска помощ” 

4. Програма „Психиатрична помощ” 

5. Програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти” 

6. Програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и 

детско здравеопазване ” 

Изпълнението на заложените цели на политиката към 30.06.2020 г. е съобразено и 

синхронизирано с изпълнението на целите и приоритетите на националните стратегически 

и програмни документи през 2020 г. Реализирани са редица дейности: 

 Развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване; 

 Усъвършенстване на механизмите за контрол и мониторинг върху дейността на 

лечебните заведения и на структурите, свързани със задължителното и доброволно здравно 

осигуряване; 

 Осигуряване на качествена медико-статистическа документация за здравния статус 

на населението и за ресурсите и дейността на лечебните заведения, отговаряща на нуждите 

на управлението и международния обмен на данни; 

 Дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки и осигуряване на 

достъп на максимален брой нуждаещи се граждани до трансплантационно лечение в 

страната и чужбина и необходимото последващо наблюдение в посттрансплантационния 

период; 

 Издадени са експертизи на временна неработоспособност и на трайно намалена 

работоспособност; 

 Своевременна диагностика, лечение, генетично консултиране и профилактика на 

най-честите наследствени болести и най-честите вродени аномалии; 

 Подобряване на диагностиката, лечението и рехабилитацията; 

 Подобряване на изградената система за спешна медицинска помощ, с цел 

осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до спешна медицинска помощ в 

съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, 

достатъчност, качество и безопасност, в съответствие с приетата от МС Концепция за 

развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 г. – 2020 

г.; 

 Осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора 

с психични разстройства; 

 Осигурени са медицински изделия за вземане и съхраняване на диагностицирани и 

преработени кръв и кръвни съставки, както и реактиви за имунохематологична 

диагностика;  
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 Осигурени са за употреба на лечебните заведения необходимите количества 

диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки от трансфузионните центрове; 

 Осигуряване на продължително медицинско наблюдение, профилактика, 

диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания 

и медико-социални проблеми, отглеждани в домовете за медико-социални грижи за деца 

или такива от семейна среда; 

 Продължава процеса и подготовката за преминаване от институционален тип грижи 

за деца в риск към грижи, приоритетно ориентирани към семейна и близка до семейната 

среда, в изпълнение на Актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в Република България“, както и в съответствие 

с Концепцията за деинституционализация на децата от ДМСГД 

 Осигуряване на достъп на български граждани до финансиране за дейности по 

асистирана репродукция.  

За изпълнението на дейностите по програмата са ангажирани служители от 

Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Държавните психиатрични болници (ДПБ), 

Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), Домовете за медико-социални грижи за 

деца (ДМСГД), Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), 

Регионалните центрове по трансфузионна хематология (РЦТХ), Националната експертна 

лекарска комисия (НЕЛК), Център за асистирана репродукция, както и персоналът на 

преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие.  

Изразходваните средства към 30.06.2020 г. за реализирането на политиката са в 

размер на 207,0 млн.лв. В рамките на отчетените средства се изпълняват централни 

доставки на медикаменти и консумативи и национални програми, както и се предоставят 

субсидии за лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие. 

 

Преглед на изпълнението на политика в областта на „Лекарствените продукти 

и медицинските изделия” 

Целта на политиката е осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, 

които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност. 

За постигане на стратегическите и оперативни цели на политиката е изпълнявана 

една основна програма: 

1. Програма „ Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия” 

За постигане на целта са извършени следните дейности: 

 Наблюдение и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на 

лекарствените продукти и медицинските изделия. 

 Осигуряване на непрекъснат контрол и мониторинг на качеството, безопасността 

и ефикасността на разрешените за употреба лекарствени продукти в страната. 

 Наблюдение и усъвършенстване на провеждана реимбурсна и ценова политика в 

областта на лекарствените продукти, осъществявана от Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). 

 Създадени предпоставки за максимално използване на потенциала на 

електронното здравеопазване, чрез Разработване и въвеждане/внедряване  на НЗИС“, 

„Функционална спецификация за реализация на цялостна система за обслужване на процеса 
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по издаване, обработка и отчитане на електронни рецепти в системата на българското 

здравеопазване“. 

 Предотвратяване и смекчаване на евентуални проблеми с доставките на важни 

лекарства. 

 Усъвършенстване на механизмите по отношение на фалшифицирането на 

лекарствени продукти. 

 Активно участие при усъвършенстване на процесите, свързани с вече 

функциониращата Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за 

нуждите на лечебните заведения към Централния орган за обществени поръчки в 

здравеопазването. 

 За изпълнението на дейностите по програмата са ангажирани служители от 

Изпълнителна агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти. 

За изпълнението на дейностите по политиката в областта на лекарствата и 

медицинските изделия към 30.06.2020 г. от бюджета на МЗ са изразходвани 13,8 млн.лв. В 

рамките на отчетените средства са осигурени лекарствени продукти за лечение на 

пациенти със ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи 

се на употреба на опиоиди, синдром на зависимости и радиофармацевтици по реда на 

Наредба № 34/2005 г.   

   

Програма „Администрация” 

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на 

програмите за постигането на стратегическите цели в здравеопазването.  По тази програма 

са отнесени разходите за администрацията на Министерството на здравеопазването и 

дейностите по “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, както 

и разходите за лихви по заеми от международни организации и институции. В изпълнение 

на политиката за финансово подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел чрез 

бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, Министерството на 

здравеопазването субсидира Българският Червен кръст, съгласно Закона за държавния 

бюджет за 2020 г. 

Изразходваните средства към 30.06.2020 г. за реализирането на програма 

„Администрация“ са в размер на 12,5 млн.лв., в т.ч. за субсидиране на Български Червен 

кръст – 3,7 млн. лв. 

 

 


