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МОТИВИ 

към проекта на Наредба за изменение на  

Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори 

 

 

Причините за разработване на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 

2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори са свързани с предстоящото 

изпълнение от Министерство на здравеопазването на проект „Здравеопазване за всички“ по 

програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 

групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г.  

Целта на проекта е да идентифицира нуждите от подобряване на здравния статус и 

по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има 

маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално 

изключване.  

В рамките на проекта се разглеждат системни проблеми в областта на майчиното и 

детско здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуално предавани 

инфекции, особено сифилис и вроден сифилис. Тези здравни области са приоритизирани на 

национално ниво (Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве, 2021-

2030 г., и Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции, 2021-2025 г.). В двете национални програми е идентифицирана нуждата от по-

тясна координация с местните власти за тяхното изпълнение, особено що се отнася до най-

маргинализираните общности. 

Основната цел, която ще се постигне при въвеждане на изменението на наредбата, е 

подобряване на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на 

националните здравни политики сред маргинализирани общности чрез оптимизиране на 

системата за здравна медиация. Въз основата на анализ на основните проблеми при 

взаимодействието на местните общности за осъществяването на дейности по опазване на 

общественото здраве ще се изградят гъвкави модели на работа, които отговарят на 

разнородната специфика на маргинализираните общности.  
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С приемането на изменението на наредбата ще се регламентира разработването на нов 

подход, включващ използване на информационни/дигитални технологии за получаване на 

информация и нейния анализ, свързан с директна работа с общността на здравните 

медиатори. Този подход ще подобри взаимодействието между Министерство на 

здравеопазването, Националната мрежа на здравните медиатори, областните и общинските 

администрации при планиране и оценка на провеждането на ефективни и адаптирани 

дейности за достъп до здравни услуги. 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба – 

финансирането на създаването на уеб-базираната информационна система за отчитане 

дейността на здравните медиатори ще се реализира чрез Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  

Очакваните резултати от прилагането на наредбата ще са свързани с постигане на 

по-ефективен отчет на дейността на здравните медиатори. Предвиденото софтуерно 

приложение за отчетност на здравните медиатори ще осигури възможност за бърза обратна 

връзка за оптимално използване на подадената от здравните медиатори информация в 

процеса на планиране на национално и местно ниво на дейности в областта на общественото 

здраве. 

От извършения анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се 

установи, че обществените отношения, предмет на наредбата, не са регламентирани в 

европейското право и тяхната уредба е предмет на национално решение и е от 

компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, 

пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна 

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

организирането и предоставянето на здравни услуги сред уязвими групи от населението. 


