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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Програма за сътрудничество с България 2022-2023 
Стратегически 
приоритет / 
Краен 
резултат 

Очакван резултат Описание на продукти или услуги 

СП 1. Един милиард повече хора, ползващи се от универсално здравно покритие 
1.1 Подобряване  
на достъпа до 
качествени 
основни здравни 
услуги 

1.1.1. България има възможност да предостави 
висококачествени, ориентирани към хората 
здравни услуги, основани на стратегии за 
първична здравна помощ и всеобхватни 
пакети с основни услуги 

- Оценка на услугите за майчино и детско здраве 
(МДЗ) в България 
- Организиране на кръгла маса на високо 
равнище за изготвяне на българска пътна карта 
за майчино и детско здраве.  
 

 

 

- Редовно изготвяне на актуална информация за 
уведомяване на обществото относно 
ваксинацията срещу COVID-19.  

 

 

- Организиране на политически диалог на 
високо развнище за укрепване на националната 
имунизациянна програма на България. 

 

 

- Организиране на дейности за промоция на 
здравето по време на Европейската 
имунизационна седмица и сезонни кампании за 
имунизация срещу грип (материали за промоция 
на здравето, видео материали, 
пресконференции) 

  - Дейности, свързани с информиране  относно 
риска и обществено ангажиране (RCCE): 
организиране на онлайн уебинари с РЗИ и 
общностни лидери. 

1.1.2. България има възможност да укрепи 
здравната си система, за да постигне 
резултати относно обхвата на услугите, 
специфични спрямо състояние и заболяване  

- Планиране на видео наблюдение на лечението 
на туберкулоза в пилотни области в страната - 
2022-2023 г. 
- Организиране на кръгла маса на тема 
„Националната програма за превенция и 
контрол на вирусен хепатит 2021-2025 – 
Изпълнение и образоване“ - юни 2022 г. 
- Организиране на обсъждане по въпросите на 
многосекторното сътрудничество относно 
превенцията на ХИВ. 
 

1.1.3. България има възможност да укрепи 
здравната система, за да отговори на 
специфичните за населението здравни 
потребности и да преодолее пречките, така че 
да се осигури равенство в хода на целия 
жизнен път  

- Създаване на национална коалиция за 
психично здраве в България  
- Справяне с проблемите на психичното здраве 
сред децата, подрастващите и младите хора 
посредством документна проверка и обсъждане 
във фокус групи  
- Подкрепа за разработване на национален план 
за борба с деменцията  

1.2 Намаляване 
броя на хората, 
страдащи от 
финансови 
затруднения 

1.2.2. България има възможност да изготви и 
анализира информация относно финансовата 
защита, равенството и здравните разходи, и да 
използва тази информация за проследяване на 
напредък и  взимането на решения 

- Организиране на политически диалог на 
високо равнище за представяне на 
констатациите от Доклада на СЗО „Финансова 
защита в България. Могат ли хората да си 
позволят да плащат?“ и резултатите от 
сравнителен анализ с поуките от другите 
европейски страни  
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1.3 Подобряване 
на достъпа до 
основни 
лекарствени 
продукти, 
ваксини, 
диагностика и 
изделия за 
първична 
здравна грижа 

1.3.5. България има възможност да се справи с 
антимикробната резистентност чрез укрепване 
на системите за наблюдение, капацитета на 
лабораториите, превенция и контрол на 
инфекциите, повишаване на осведомеността, 
както и политики и практики, основани на 
доказателства  

- Организиране на събитие на високо равнище за 
официална подкрепа на Националния план за 
борба с антибиотичната резистентност и 
постигане на съгласие относно ключовите 
приоритетни области за 2022-23 г. 
- Провеждане на Световна седмица, посветена 
на осведомеността за антимикробната 
резистентност (WAAW) 

СП2. Един милиард повече хора, по-добре защитени при извънредни здравни ситуации  
 2.1 Готовност на 
страните за 
извънредни 
здравни ситуации 

2.1.1. Оценка и отчитане на капацитета и 
готовността за реакция при спешни случаи, 
причинени от всякакви опасности   

- Подпомагане и провеждане на съвместна 
външна оценка (JEE) - процес на партньорска 
проверка за оценка на готовността за реакцията 
при спешни ситуации.   

2.1.2. Укрепване на капацитета за готовност 
при спешни ситуации в България  

- Подпомагане разработването на национален 
план за здравна сигурност. 

 - Дейности, свързани с информиране относно 
риска и обществено ангажиране (RCCE): 
организиране на онлайн уебинари с РЗИ и 
общностни лидери  

СП3. Един милиард повече хора, които се радват на по-добро здраве и благосъстояние 
3.1 Адресиране на 
здравните 
детерминанти 

3.1.1. България има възможност да се справи 
със социалните детерминанти за здраве в хода 
на целия жизнен път  

- Подпомагане на процеса на психо-
емоционално възстановяване на родители на 
деца, родени преждевременно и с увреждане  

 - Изпълнение на проекти с цел получаване на 
сведения за поведенческите и културни нагласи 
(BCI) на населението, които да послужат за 
създаване на здравни политики, услуги и 
промоция на здравето. 

 - Продължаване на дейностите на Коалицията за 
превенция на насилието над жени (VAW) и деца 
(VAC)  в България  
 

3.2 Намаляване 
на рисковите 
фактори чрез 
многосекторна 
дейност 

3.2.1. България има възможност да се справи с 
рисковите фактори чрез многосекторни 
действия  

- Организиране на политически диалог на 
високо равнище, за да се създадат най-добрите 
политики, насочени към намаляване на 
употребата на алкохол в България въз основа на 
най-добрите практики в държавите-членки на 
ЕС 

 - Координиране изпълнението на Глобалното 
проучване на тютюнопушенето сред младите 
хора (GYTS) онлайн или чрез лично събиране на 
данни  
- Планиране на субрегионално 
събитие/обучителен семинар през 2022 г. 
относно дейностите зa контрол на 
тютюнопушенето с акцент върху новите 
никотинови и тютюневи продукти – с 
позоваване на страните от ЕС 
- Анализ на националната политика в областта 
на контрол върху тютюна и тютюневите 
продукти  

 - Провеждане на дейности с цел справяне с 
проблема със затлъстяването сред децата; 
Инициатива за наблюдение на затлъстяването 
сред децата (COSI) 
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3.3 Промотиране 
на здравословна 
среда и здраве 
във всички 
политики 

3.3.1. България има възможност да се справи с 
детерминантите на околната среда, 
включително изменението на климата  

- Превод на новите насоки на СЗО за качеството 
на въздуха;  
- Представяне на тези насоки на ключови 
заинтересовани страни и постигане на съгласие 
за следващите стъпки относно внедряването им 
в страната; 
 

3.3.2. България е подпомогната да създаде 
благоприятна среда за здравословен начин на 
живот  

- Укрепване на концепцията за промоция на 
здравето в училищата навсякъде в страната и 
свързване на дейностите с Плана за 
възстановяване и устойчивост  
 

СП4. По-ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните   
4.1 Укрепване на 
капацитета на 
страните в 
използването на 
данните и 
иновациите 

4.1.1. България има възможност да укрепи 
системите за събиране на данни, анализ и 
здравна информация, които да послужат при 
изготвянето на политики и постигане на 
въздействие. 

- Оценка на здравната информация в България и 
изготвяне на пътна карта за дигитализация  

 1773

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на  
Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за 
организацията и функционирането на Нацио-
налната Шенгенска информационна система 
на Република България (обн., ДВ, бр. 74 от 
2014 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г., бр. 68 от 

2016 г. и бр. 95 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думите „Шенгенското 
пространство“ се поставя запетая и се добавя 
„повишаване ефективността на системата на 
Европейския съюз за връщане на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни“.

§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) В НШИС се обработват сигнали 

за следните категории лица:
1. лица, издирвани за арест с цел предаване 

въз основа на Европейска заповед за арест 
или въз основа на заповед за арест, издадена 
в съответствие със споразуменията, сключени 
между Европейския съюз и трети държави и 
лица, издирвани за арест с цел екстрадиране 
(чл. 26 от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 28 ноември 
2018 г. за създаването, функционирането и 
използването на Шенгенската информационна 
система (ШИС) в областта на полицейското 
сътрудничество и съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси, за изменение 
и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 
на Европейския парламент и на Съвета и Ре-

шение 2010/261/ЕС на Комисията (ОВ, L 312, 
7.12.2018 г., стр. 56 – 106), наричан за краткост 
Регламент (ЕС) 2018/1862;

2. граждани на трети страни, за които има 
влезли в сила откази за влизане и пребиваване 
съгласно чл. 44в от Закона за чужденците в 
Република България (чл. 24 Регламент (ЕС) 
2018/1861 на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, 
функционирането и използването на Шенген-
ската информационна система (ШИС) в об-
ластта на граничните проверки, за изменение 
на Конвенцията за прилагане на Споразуме-
нието от Шенген и за изменение и отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (ОВ, L 312, 
7.12.2018 г., стр. 14 – 55), наричан за краткост 
Регламент (ЕС) 2018/1861;

3. граждани на трети страни, по отноше-
ние на които е взето влязло в сила или по 
което е допуснато предварително изпълнение 
решение за връщане съгласно чл. 39а, ал. 1, 
т. 1 – 3 от Закона за чужденците в Република 
България (чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1860 
на Европейския парламент и на Съвета от  
28 ноември 2018 г. за използването на Шен-
генската информационна система за целите на 
връщането на незаконно пребиваващи граж-
дани на трети държави (ОВ, L 312, 7.12.2018 г., 
стр. 1 – 13), наричан за краткост Регламент 
(ЕС) 2018/1860;

4. граждани на трети страни, които се 
ползват с право на свободно движение в Ев-
ропейския съюз, за които има влязла в сила 
принудителна административна мярка по 
чл. 23 от Закона за влизането, пребиваване-
то и напускането на Република България от 




