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3.2. Ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО 

съвместно се ангажират да работят заедно за 
мобилизиране на средствата, необходими за 
осъществяването на настоящото Двугодишно 
споразумение за сътрудничество.

3.2.1. Ангажименти на Секретариата на 
СЗО

СЗО се съгласява да предостави, при усло-
вие че са налични средства и съгласно своите 
правила и разпоредби, очакваните резултати и 
продукти и услуги, дефинирани в настоящото 
Двугодишно споразумение за сътрудничес-
тво. Ще се сключат отделни споразумения за 
местна субсидия за разходи или пряк принос 
за финансово сътрудничество в момента на 
изпълнение в съответствие с правилата на 
СЗО относно обществените поръчки. 

3.2.2. Ангажименти на правителството
Правителството се ангажира с необходи-

мите процеси по формулиране и изпълнение 
на политиките и стратегиите и, доколкото 
е възможно, с предоставянето на работно 
пространство, персонал, материали, консума-
тиви, оборудване и местни разходи, необхо-
дими за постигането на крайните резултати, 
идентифицирани в настоящото Двугодишно 
споразумение за сътрудничество. 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Общи съкращения
ДСС Двугодишно споразумение за 
 сътрудничество 
ЕК Европейска комисия
ЕРП Европейска работна програма 
ЕС Европейски съюз 

БВП Брутен вътрешен продукт
ОПЛ Общопрактикуващ лекар
ОРП/13-ата  Тринадесета обща работна
Програма програма на СЗО 
НЗОК Национална здравноосигури-
 телна каса 
РЗИ Регионални здравни инспекции
ЦУР Цели за устойчиво развитие
ЗО Здравно осигуряване
УНИЦЕФ Детски фонд на Обединенитe 
 нации 
СБ Световна банка
СЗО Световна здравна организация 
WR Представител на СЗО

Технически съкращения
АМР Антимикробна резистентност
BCI	 Поведенчески и културни наг-
 ласи
COVID-19 Коронавирусна инфекциозна
 болест, причинена от Sars-CoV-2 
COSI Инициатива за наблюдение на 
 затлъстяването сред децата
ССЗ Сърдечносъдови заболявания
GYTS Глобално проучване на тютю-
 нопушенето сред младите хора
ХИВ Човешки имунодефицитен вирус
JEE	 Съвместна външна оценка
МДЗ Майчино и детско здраве
ХНБ Хронични незаразни болести
RCCE	 Информиране относно риска и
 обществено ангажиране
TB Туберкулоза
VAC Насилие над деца
VAW Насилие над жени
WAAW	 Световна седмица, посветена
 на осведомеността за АМР
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3 крайни продукта 

3 крайни продукта 

4 крайни продукта 

2 крайни продукта

2 крайни продукта

2 крайни продукта

3 крайни продукта

4 крайни продукта

6 крайни продукта

Измерване 

Индикатори за 
резултати 
 Показатели на 

Цели за устойчиво 
развитие  + 8 други 
показателя 

Измерване на крайни 
продукти 
 Балансирани  карти 

с резултати, 
прилагани на всяко 
равнище на 
организация 

 Качествени 
примери от 
практиката 

Резултат 2.1 Готовност на 
страните за извънредни 
здравни ситуации  

Резултат 2.2 Превенция 
на епидемии и пандемии 

Резултат 2.3 Бързо 
откриване и отговор на 
извънредни здравни 
ситуации   

Резултат 1.1 Подобрен 
достъп до качествени 
основни здравни услуги 

Резултат 1.2 Намаляване 
на брой хора, страдащи от 
финансови затруднения 
Резултат 1.3 Подобряване 
достъпа до основни 
лекарстввени продукти, 
ваксини, диагностикаи 
изделия за първични 
здравни грижи 

Резултат 3.1 Адресиране на 
здравните детерминанти 

Резултат 3.2 Намаляване 
на рискови фактори чрез 
многосекторна дейност 

Резултат 3.3 Промотиране 
на здравословна среда и 
здраве във всички 
политики 

4. По-ефективна и 
ефикасна СЗО, 

предоставяща по-добра 
подкрепа за страните 

Резултат 4.1 Укрепване 
на капацитет на 
страните в областта на 
данните и иновациите 
Резултат 4.2 Засилени 
лидерски умения, ръководство
и застъпничество за здраве 
Резултат 4.3 Финансови, 
човешки и административни 
ресурси, управлявани по 
ефикасен, ефективен, 
прозрачен, ориентиран към 
резултати начин 

Конституционна 
цел на  
СЗО 

Постигането от всички народи на най-
високото възможно равнище на здраве 

Един милиард повече хора, 
ползващи се от 

универсално здравно 
покритие 

Един милиард повече хора, 
защитени по-добре при 
извънредни здравии 

ситуации  

Един милиард повече хора, 
които се радват на по-добро 
здраве и благосъстояние 

5 крайни продукта 

5 крайни продукта 

3 крайни продукта 

П
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м
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 Очакване за 
живот в добро 
здраве (HALE) 

 Индек 
универсално 
здравно покритие 

 Индекс по-добра 
защита 

 Индекс по-здраво 
население 
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