Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на здравеопазването
1
Цели за 2011 г.

Развитие на
модела на
здравно
осигуряване

2
Дейности

Предстои да
се внесе
Проект на
изменение на
Закона за
здравното
осигуряване

3
Резултат

Създаване на
предпоставки чрез
законови текстове
за промяна модела
на
финансиранечрез
ДСГ.
-Предпоставки за
повишаване
качеството на мед.
помощ.
- Подобряване
събираемостта на
здравноосигурителните
вноски.
Предстои
подобряване на
текстовете в Закона
за здравното
осигуряване,

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево
състояние
/заложен
в началото
на 2011 г./

Индикатор за
текущо
състояние
/ отчетен
в края на
2011 г. /

Изменение в
ЗЗО

Недостатъчно
ясни и
категорични
текстове в
ЗЗО

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/
Задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

1

Актуализация на
нормативната уредба по
отношение на
структурата и
организацията
на болничната
помощ

Разработване
на
унифициран
модел и
актуализация
на
медицинските
стандарти

гарантиращи
разходване
бюджета за
здравеопазване
само за
здравеопазване без
трансфери.
Запазване на НЗОК
като единствена
институция,
разпределяща
средствата от ЗЗО и
създаване на
условия за развитие
на доброволното
здравно
осигуряване
благоприятни
условия за развитие
на доброволното
здравно осигуряване
Изготвени 3 нови и
актуализирани 36
медицински
стандарти,
Методика за
субсидиране на
лечебните
заведения, 2
наредби за
регистри, 13
наредби и 4
правилника
публикувани, 12
изготвени и

Унифицирани
и подобрени
медицински
стандарти

Нормативни
актове, които
не
съответстват
на новите
промени на
ЗЛЗ

Напълно постигната цел /100 %/

2

публикувани
проекти, 1
концепция за
болничната помощ
Въвеждане на
система за
мониторинг на
лечебните
заведения за
болнична
помощ по
спазване
медицинските стандарти и
определени
те критерии за
оценка на
лечебните
заведения

Разработване
на
унифициран
модел и
актуализация
на
медицинските
стандарти

Развитие на
дейности, които
да подпомогнат
процеса на
преструктуриран
е на болничния
сектор

Изготвяне на
нормативна
уредба за
развитие на
дневен
стационар,
еднодневната
хирургия и
долекуване

Определяне на
адекватен
статут на

Законодателн
и промени за
развитие на

Анализ на
изпълнението
на стандартите

Напълно постигната цел /100 %/
Унифицирани
и подобрени
медицински
стандарти

Нормативни
актове, които
не
съответстват
на новите
промени на
ЗЛЗ

Изготвени
нормативни
промени и
създаване условия
за стимулиране на
тези дейности

Изготвени
промени в
нормативната
уредба

Нормативни
актове, в
които липсват
текстове за
стимулиране
процеса на
развиване на
тези дейности

Промени в ЗЛЗ с
оглед
задължителност на

ЗИД на ЗЛЗ

Приетият ЗИД Задоволително постигната цел /50 и над
50 %/
на ЗЛЗ
съдържа
(предстои разглеждане на ЗИД в
3

Напълно постигната цел /100 %/

лечебните
заведения,
съобразен със
здравнодемографските
реалности и с
потребностите
от медицински
услуги за
съответния
регион

концепцията
за
задължителна
здравна карта
Развитие на
многопрофил
ните болници

зала в НС)
текстове за
здравната
карта с
недостатъчно
ясни
правомощия
за прилагане
на
задължителни
я й характер.

здравната карта,
въвеждане в нея на
центровете за скъпи
високотехнологични
методи на
диагностика и
лечение,
финансирани с
публичен ресурс

Насърчаване на
раждаемостта
чрез покриване
на част от
разходите на
семействата за
лечение на
стерилитета и
инвитро
зачеването

Изменение и
допълнение
на
Правилника
за дейността
и
организацият
а на работа
на Център
„Фонд „ Фонд
за асистирана
репродукция”
и Наредба №
28 за
дейности по
асистирана
репродукция

Подобрен достъп на
жените до ин витро
процедури

Извършване
анализ на
потребностите
на населението

Анализ на
Подобрен контрол
дейността на
Изпълнителна
агениця

Променени
нормативни
актове

Ограничителн Напълно постигната цел /100 %/
и текстове по
отношение на
възрастта на
жените,
подходящи за
ин витро.
Необходимос
т от
усъвършенств
ане на
процеса на
контрол и
отчитане на
резултатите

Анализ, който
може да се
приложи за
предприеман

Липса на
утвърдено
взаимодейств
ие с ИАМО с

Задоволително постигната цел /50 и над
50 %/

4

от здравна
„Медицински
помощ и
одит”.
състоянието
на лечебните
заведения и
съответни
промени в
Закона за
лечебните
заведения,
касаещи статута
им и
извършваната
от тях дейност.
Оптимизиране
на структурите
на
териториалните
експертни
лекарски
комисии (ТЕЛК)
и Националната
експертна
лекарска
комисия (НЕЛК).

Не е приет
окончателния
вариант на
Модела за
социалномед. оценка
на лицата в
неработоспос
обна възраст
и свързаните
с него
законови
промени.
Приемане на
проект за
организацият
а на работа
на социалномед. комисии.

Работи се за
постигане облекчен
ред при получаване
на социалните
привилегии на
лицата в
неработоспособна
възраст от
системата за
социално
подпомагане.
Подобряване
качеството,
достъпността и
срочността на
услугата.
Намаляване
разходите на МЗ и
НЗОК свързани с
подготовката на

е на
управленски
решения

оглед
подпомагане
политическит
е решения на
МЗ по
отношение на
контрола.

Приет Модел
за
функциониран
е на органите
на
медицинската
експертиза и
за
организацият
а на работа
на социалномед. комисии.

Разработен
проект на
Модел за
функционира
не на
органите на
мед.
Експертиза.

Незадоволително постигната цел /
под 50 %/

5

Оптимизиране
на лечебни
заведения

Преструктури
ране на
лечебните
заведения,
чрез сливане
и вливане

Преструктурира Извършване
не на болничния на
сектор
необходимите
СМР
дейности.

лицата за
освидетелстване.
Намаляване броя
на действащите
ТЕЛК в страната.
Подобряване
дейността им
свързана с
определяне трайна
неработоспособност
на лицата в
трудоспособна
възраст.
Подобряване
дейността на
органите на мед.
експертиза
Оптимизиране на
разходите за мед.
експертиза
Намаляване броя
на лечебните
заведения и
подобряване на
обслужването на
пациентите

Създаване, чрез
преструктуриране
на нови структури в
лечебните
заведения, както и
преустройства и

Напълно постигната цел /100 %/

Намаляване
броя на
лечебните
заведения,
съобразно
нуждите на
населението.

69 лечебни
заведения, с
държавно и
смесено
държавно и
общинско
участие в
капитала

Завършени и
пуснати в
експлоатация
обекти

Предприети
Напълно постигната цел /100 %/
действия за
преструктурир
ане на
болничния
сектор.
6

модернизации на
съществуващи,
водещи до по
ефективно
управление на
болничната помощ
Продължаване
на
изпълнението
на Политика за
психично здраве
на РБ 20042012г.и
Национален
план за
действие към
нея

1.Изграждане
на регистър
(информацио
нна система)
за лица с
психични
разстройства
2.Трансформ
иране на
психиатрични
те диспансери
в Центрове за
психично
здраве

По т.1 внедряване
на софтуеар в ЛЗ за
лица с психични
разстройства
По т.2
деинституционализа
ция

По т.1
регистър за
лица с
психични
разстройства

Усъвършенства
не на
дейностите по
трансплантация

Преструктури
ране на
Център „Фонд
за

Изготвена
концепция за
преструктуриране
на Център „Фонд за

Закриване на
Център „Фонд
за
трансплантац

По т.2
издаване на
разрешения
за дейност на
12 центрове
за психично
здраве(ЦПЗ)

Не е
По т.1 незадоволително постигната цел /
създаден
под 50 %/
По т.2 напълно постигната цел /100 %/
регистър на
лица с
психични
разстройства
По т.2
издадени са
разрешения
на 12 ЦПЗ,
които
осъществяват
лечение и
грижи в
общността на
лица с
психични
разстройства
, чиято
дейност
ускорява
процеса на
деинституцио
нализация
Закрит
напълно постигната цел /100 %/
Център „Фонд
за
трансплантац
7

трансплантац
ия”

трансплантация”

Гарантиране на
качество и
безопасност на
трансплантации
те

Усъвършенст
ване на
дейностите по
трансплантац
ия

Осъвременяван
е
образованието
и
квалификацията
на медицинския
и друг персонал
и задържане на
здравните
професионалис
ти в България

Утвърждаван
е авторитета
на
българските
лекари и
другите
здравни
професионал
исти

Оптимизиране на
наредба за
утвърждаване на
медицински
стандарт по
трансплантация на
органи, тъкани и
клетки
Регламентиране
на
професионалните
дейности на
специалистите по
здравни грижи

ия” и
пренасочване
на дейността
в
Министерство
на
здравеопазва
нето
Наредбата за
утвърждаване
на стандарта
следва да се
оптимизира

ия” и
пренасочена
дейност в
Министерство
на
здравеопазва
нето

Изготвяне на
проект на
Наредба за
професионал
ните
дейности,
които
медицинските
сестри,
акушерките,
асоциираните
медицински
специалисти
и здравните
асистенти
могат да
извършват
самостоятелн
о или по

Издадена
Наредба за
професионал
ните
дейности,
които
медицинските
сестри,
акушерките,
асоциираните
медицински
специалисти
и здравните
асистенти
могат да
извършват
самостоятелн
о или по
назначение

Изготвени
предложения
за промени в
медицинския
стандарт

задоволително постигната цел
/50%/

напълно постигната цел /100 %

8

Повишаване
доверието
между лекаря и
пациента

Подобряване
информирано
стта на
пациентите

Изграждане на
регистър на
здравните
професионалис
ти

Изработване
на софтуер
като база за
създаване на
регистър на
медицинските
специалисти
Повишаване
на качеството
на
образование
и обучение на
медицинските
специалисти
Подготовка на
нормативната
база за
въвеждане на
обучение на
парамедици

Развитие на
система за
професионална
квалификация
на кадрите с
висше
образование
Изграждане на
система за
професионална
квалификация
на кадри със
средно
образование
(парамедици) в
спешната
медицинска
помощ

Оптимизирана
система за
следдипломна
квалификация на
медицинските
специалисти

назначение
на лекар
Повишаване
контрола по
отношение
информирано
то съгласие
на пациентите
Изграден
регистър на
медицинските
специалисти

Актуализирани
медицински
стандарти по
медицински
специалности

Утвърдени
медицински
стандарти

Въведено обучение
на парамедици

Изменена и
допълнена
нормативна
уредба

на лекар
Подобрена
информирано
ст на
пациентите и
повишено
доверие към
здравната
система
Липсва
регистър на
медицинските
специалсти

задоволително постигната цел / 50
% и над 50 %

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

Включена
специалност
„парамедик“ в
списъка на
професиите в
професионал
ното
образование
и обучение

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

9

Изграждане на
система за
мотовиране и
задържане на
медицинските
специалисти в
България

Осъвременяван
е на
следдипломнат
а квалификация
на лекарите

Подобряване на
организацията
на медицинската помощ при

Създаване на
привлекателн
и условия за
обучение
Създаване на
привлекателн
и условия на
труд
Създаване на
привлекателн
и условия за
професионал
на
реализация
по
специалности
с изразен
недостиг на
специалисти
Актуализиран
е на
програмите за
обучение за
придобиване
на
специалност в
системата на
здравеопазва
нето
Разработване
на концепция
за развитие
на ССМП, на
базата на

Увеличен брой
специализанти по
специалности с
изразен недостиг на
специалисти
Регламентиране на
облекчени условия
за придобиване на
специалности с
изразен недостиг на
специалисти

Създаване на
стимули за
придобиване
на
специалности,
при които е
очертан
недостиг на

Утвърдени
актуализирани
програмите за
обучение за
придобиване на
специалност в
системата на
здравеопазването

Изготвен Проект на
Концепция за
развитие на
системата за
спешна медицинска

Утвърдена
наредба за
медицинска
помощ при
спешни

Изменена и
задоволително постигната цел / 50
допълнена
% и над 50 %
Наредба №
34/2006г. за
придобиване
на
специалност в
системата на
здравеопазва
нето

Утвърдени
актуализиран
и 7 програми
за обучение
за
придобиване
на
специалност в
системата на
здравеопазва
нето
Липса на
утвърдена
наредба,
поради
неприключил

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

незадоволително постигната цел /
под 50 %/
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спешни и
неотложни
състояния

която да се
актуализиран
ормативната
уредба за
организация
на спешната
медицинска
помощ.

помощ, в период на
обществено
обсъждане

състояния

Разработване
на
интердисципл
инарен
стандарт
«Спешна
медицинска
помощ»

Стартирала дейност
в рамките на Проект
„ПУЛСС” за
изготвяне на
интердисциплинарен стандарт
„Спешна
медицинска помощ”

Изготвен
стандарт
интердисципл
инарен
стандарт
„Спешна
медицинска
помощ”

Въвеждане на
система за
атестиране на
директорите
на ЦСМП

Въвеждане на
система за
атестация на
директорите на
ЦСМП.
Разработване на
критерии и
методика за
атестиране на
директорите на

Извършена
атестация на
всички
директори на
ЦСМП

процес на
приемане на
Концепция за
развитие на
системата за
спешна
медицинска
помощ, която
да определи
съдържаниет
о на новата
наредба
Изработени
изисквания за
структура на
МС „Спешна
медицинска
помощ” и
предложение
за състав на
работна
група, която
да разработи
стандарта
Утвърдена
методика за
атестация на
директорите
на ЦСМП.
Извършена
атестация на
6 директора
на ЦСМП

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

задоволително постигната цел / 50
% и над 50 %
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Обучение на
работещите в
ЦСМП

Въвеждане на
диагностичнотерапевтични
алгоритми за
най-често
срещаните

ЦСМП.
Осъществена
дейност в рамките
на Проект „ПУЛСС”
за провеждане на
обучението на 6500
работещи в ЦСМП,
закупуване на
софтуер, хардуер и
манекени за
обучението и
изграждане на сайт
за продължаващо
обучение.

Осъществена
дейност в рамките
на Проект „ПУЛСС”
за разработване на
16 диагностичнотерапевтични
алгоритми

Обучени 6500
работещи в
ЦСМП
Действащ
интернет-сайт
за
продължаващ
о обучение.

Въведени 16
диагностичнотерапевтични
алгоритми

Изготвени
документи за
обществени
поръчки за
провеждане
на обучението
на 6500
работещи.
Изготвени
документи за
обществени
поръчки за
осигуряване
на софтуер,
хардуер и
манекени за
провеждане
на
обучението.
Разработен
интернет-сайт
за
продължаващ
о обучение
Изготвени 16
диагностичнотерапевтични
алгоритми.
Въвеждането
ще стартира
едновременн
о с процеса
на обучение
на персонала

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

задоволително постигната цел / 50
% и над 50 %
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Разширяване на
обхвата за
предоставяне
на специфични
медицински
дейности сред
целеви групи

.
Подобряване
на условията
в ДМСГД
2.Подобряван
е на
материалнотехническата
база и
кадровото
осигуряване
на ДМСГД,
чрез
изпълнение
на проекти по
Оперативни
програми,
финансирани
от ЕС
3.
Усъвършенст
ване на
стандартите
за здраве и
социални
услуги в
ДМСГД и
развитие на
алтернативен
тип грижи
4.Насърчаван
е на
участието на
неправителст

Осъществяване на
постоянен
мониторинг на
процеса на
закриване,
реформиране и
преструктуриране
на институциите за
деца

Намаляване
на броя на
децата,
постъпили в
ДМСГД.
Увеличаване
реинтеграция
та на децата в
семейна
среда

на ЦСМП
100%

напълно постигната цел /100 %
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Намаляване
негативното
влияние на
фактора шум
върху здравето
на населението

Ограничаване
на рисковите
фактори за
здравето,
свързани с
тютюнопушенет
о

вени
организации в
грижите за
децата
Разработване
на планове за
действие
съобразно
получените
стойности на
моделираното
шумово
натоварване в
стратегически
те карти за
шум за 89,260
км. основни
пътни
участъци в Р.
България
1.
Провеждане
на медийни и
информацион
ни кампании.
2.
Провеждане
на
изследване за
разпростране
ние на
тютюнопушен
ето в
България
3.

Изготвени и приети
от МЗ планове за
действие на РЗИ,
РИОСВ и общините
за намаляване
шумовото
натоварване в
урбанизираните
територии

Приети и
утвърдени
стратегически
карти за шум
и планове за
действие за
89,260 км.
основни
пътни
участъци в Р.
България.

100%

напълно постигната цел /100 %

Проведени медийни
и информационни
кампании.
Проведено научно
изследване.
Подобрено
консултиране след
проведено обучение
на различните
целеви групи.
Ограничено
тютюнопушене сред
учащите се.

Намалено
разпростране
ние на
тютюнопушен
ето сред 18%
жени и 39%
мъже.
Обучени нови
50
консултанти.
Реализирани
20 проекта

50%
Проведени са
три кампании.
Не са
проведени
обучения и
изследване
на
разпростране
нието на
тютюнопушен
ето в
България.

задоволително постигната цел /50 и над
50 %
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Създаване на
условия за
контрол и
недопускане на
на
електомагнитни
полета,
превишаващи
пределно
допустимите

Провеждане
на обучения
на:
консултантите
от
консултативн
ите кабинети
за отказ от
тютюнопушен
е; на
медицински
специалисти;
учители;
студенти;
ученици
4.
Провеждане
на конкурси
за
финансиране
на проекти
Финализиран
е изготвянето
на проект на
Наредба за
максимално
допустимите
нива на
електрически,
магнитни и
електромагни
тни полета в
жизнената
среда.
Закупуване на

Липса на
наднормени
стойности на
електромагнитни
полета в
населените места

Разработен
проект на
наредба.
Планирани
средства за
10 бр.
апарати за
изследване
напрегнатостт
а на
електромагни
тните полета

0%
Наредбата е
разработена,
но не е
приета.
Поради липса
на финансови
средства
апаратите за
контрол не са
закупени.

незадоволително постигната цел /
под 50 %/
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Намаляване
нивото на найразпространени
те фактори на
риска:
поведенчески,
биологични,
психосоциални
и на околната
среда

Ограничаване
на рисковите
фактори за
здравето,
свързани с
нездравословно

апаратура за
контрол
Реализиране
на
интервенцион
ните дейности
по
Интервенцион
на програма
за
интегрирана
профилактика
на ХНЗ
(СИНДИ) в 9те
демонстрацио
нни зони

1.
Разпростране
ние на
брошури
„Национални
препоръки за

Проведени
образователни и
обучителни
мероприятия;
разработени и
разпространени
образователни
материали,
изготвени
ръководства за
професионалистите
и др.

Подобрено
здравно
състояние на
населението
в 9-те
демонстрацио
нни зони на
програмата

1. Разпространени
препоръки сред
всички възрастови
групи.
2. Приета
национална

Увеличен
брой
население,
хранещо се
здравословно
, съгласно

0%
През 2011 г. е
представен и
приет от
ръководствот
о на МЗ
проект на
Интервенцион
на програма
за
интегрирана
профилактика
на ХНЗ
(СИНДИ) с
период до
2020 г.
Програмата
не е
утвърдена от
МС, не са
отпуснати
финансови
средства и
заложените
дейности не
са
реализирани
50%
Разпростране
ни брошури
на
„Национални
препоръки за

незадоволително постигната цел /
под 50 %/

задоволително постигната цел /50 и над
50 %
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то хранене

здравословно
хранене” за
различните
възрастови
групи
2.
Разработване
и приемане
на
Национален
план за
действие
„Храни и
хранене” за
периода 20112015 г.
3.
Провеждане
на
национално
епидемиологи
чно
изследване
на храненето
и
хранителния
статус на
населението
в България.
4.
Провеждане
на анкетно
проучване и
антропометри
чни

програма.
3. Проведено
проучване.
4. Проведено
проучване и
измерване.
5. Увеличен брой
кърмени деца поне
до шестия месец.
6. Проведени
мероприятия по
време на
Национална
седмица за борба
със затлъстяването.

националните
препоръки.
Приета нова
програма.
Установена
положителна
промяна в
храненето на
населението
в сравнение с
2004 г.
Установено
затлъстяване
при деца от
първи клас
предприети
мерки за
ограничаване
на
затлъстяване
то.
Включени
нови общини
в кампанията
по време на
Световната
седмица на
кърменето.
Проведени
мероприятия
в 50 общини.

здравословно
хранене” за
различните
възрастови
групи.
Проведена
дискусии
„Кърменето
като
възможност
пред жените”.
Разработен
от
междуведомс
твена работна
група и
представен
пред
Ръководствот
о на МЗ
проект на
План за
действие
„Храни и
хранене 2012
–2016 г.”
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Подобряване
диагностиката и
лечението на
остеопорозата

измервания
на
затлъстяване
то при деца
от първи клас
5.
Пропагандира
не на
кърменето по
време на
Световната
седмица на
кърменето (18 август)
6.
Провеждане
на
Национална
седмица за
борба със
затлъстяване
то
1.
Проследяван
е на костната
плътност при
жени с ранна
менопауза.
2. Създаване
на
Национален
регистър на
остеопорозни
те фрактури.
3.

Уточнен рисков
контингент сред
жени с ранна
менопауза.
Създаден
национален
регистър.
Проведено
проучване.

Предприети
мерки спрямо
тази рискова
група.
Функционира
щ регистър.
Започната
профилактика
с Витамин Д
на рисковия
контингент.

50%
Проведени са
172
скринингови
кампании за
измерване на
костната
плътност, 328
здравнообразователн
и
мероприятия
– дискусии,

задоволително постигната цел /50 и над
50 %
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Намалява
не интензитета
на зъбния
кариес на
първите
постоянни зъби
Изграждане на
структури за
управление и
координиране
на Национална
програма по
сексуално и
репродуктивно
здраве 20112015

Изграждане на
структури за
управление и
координиране
на

Провеждане
на
Национално
представител
но проучване
за дефицита
на Витамин Д
сред рискови
групи от
населението.
Прилагане на
силанти на до
20 000 деца
на 6-9
годишна
възраст
1.
Сформиране
на
национален
съвет.
2.
Утвърждаван
е на
Правилник.
3. Създаване
и поддържане
на интернет
страница
1.
Сформиране
на
национален
съвет.

лекции,
видеопокази,
обучения и
др.

Проведено
силанизиране на
20 000 деца.

1. Сформиран
национален съвет.
2. Утвърден
правилник на
националния съвет.
3. Създадена
интернет страница.

1. Сформиран
национален съвет.
2. Утвърден
правилник на
националния съвет.

Подобрено
състояние на
зъбите след
проведеното
силанизиране
при 20 000
деца.
Изградени
структури за
управление

100%
Приложени
силанти на
16 982 деца

Напълно постигната цел 100%

0%
Не е
разработена
програма

незадоволително постигната цел
/ под 50 %/

Изградени
структури за
управление

0%
Разработена
и приета
програма от
Политическия

незадоволително постигната цел
/ под 50 %/
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Националната
програма за
ограничаване
злоупотребата с
алкохол 20112015

2.
Утвърждаван
е на
Правилник.
3. Създаване
и поддържане
на интернет
страница.
Осъществяване 1. Мониторинг
на ефективен
и контрол на
здравен контрол качеството на
върху обектите
водите,
с обществено
използвани за
предназначение питейно, на продукти,
битови цели и
стоки и
водите за
дейности със
къпане.
значение за
2. Работа с
здравето на
интернет
населението и
базирана
върху
информацион
факторите на
на система за
околната среда качеството на
питейните
води.
3.
Извършване
на тематични
проверки на
обектите с
обществено
предназначен
ие и продукти
и стоки със
значение за

3. Създадена
интернет страница.

1. Обективизиране
състоянието на
водите, използвани
за питейно-битови
цели и за къпане.
2. Подобряване на
възможностите на
контролните органи
за извършване
оценка за
състоянието на
качеството на
питейните води в
страната.
3. Обективизиране и
подобряване
състоянието на
обектите и
безопасността на
стоките и
продуктите на
пазара.

кабинет на
МЗ

1.
Подобряване
на
разработенит
е
мониторингов
и програми за
определяне
качеството на
питейните
води и водите
за къпане.
2. Спазване
на сроковете
за събиране
на
информация
и изготвяне
на справки и
информация.
3. Извършени
тематични
проверки –
брой.

50%

задоволително постигната цел /50 и над
50 %
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здравето на
човека.
Оптимизиране дейностите
по опазване на
общественото
здраве

Повишаване на
административн
ия капацитет на
РЗИ
за
правилно
прилагане
на
действащото
Европейско
и
национално
законодателств
о в областта на
околната среда
и здравето
Разработване и
въвеждане на
ясни правила,
регламентиращ
и съставянето
на реимбурсен и
позитивен
списък на
лекарствените
продукти

Закупуване на
апаратура по
контрола на
води

Необходимост от
закупуване на нова
апаратура за целите
на ДЗК и
извършването на
експертизи и оценки
на съвременно ниво
и съгласно
изискванията на ЕС
Провеждане
Приети нови
на курсове за нормативни актове,
повишаване
изискващи
на
допълнително
квалификация обучение
та на
здравните
инспектори и
персонала от
лабораториит
е на РЗИ
Приет Закон
за изменение
и допълнение
на Закона за
лекарственит
е продукти –
обн. ДВ,
бр.60/2011 г.,
чрез който се
регламентира

Въвеждане на ясни
правила, свързани
със съставянето на
Позитивния
лекарствен списък и
механизмите на
реимбурсиране на
лекарствените
продукти.
2. Подобряване и

Подобрен
държавен
здравен
контрол
водите.

0%
Не е закупена
апаратура

незадоволително постигната цел
/ под 50 %/

50%
Проведено
обучение за
прилагане на
европейското
и
националното
законодателс
тво в
областта на
водите за
къпане

задоволително постигната цел /50 и над
50 %

Предвид на
факта, че
Наредбата за
цените бе
обнародвана
в края на
месец
декември 20.12.2011 г
към момента

напълно постигната цел /100 %/

на

Повишен
администрати
вен капацитет
на експертите
от РЗИ за
правилно
прилагане на
действащото
законодателс
тво
в
областта на
водите
за
къпане
Очакван
резултат след
промяната на
механизманамаляване с
до 50% на
постъпващите
жалби срещу
актовете
на
Комисията по
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т нови и ясни
правила за
разработване
на Позитивен
лекарствен
списък. Въз
основа на
това
изменение в
ЗЛПХМ е
приета от МС
и
обнародвана
в Дв, бр.
100/2011 г.
Наредба За
регулиране и
регистриране
на цените на
лекарственит
е продукти,
условията,
правилата и
критериите за
включване,
промени
и/или
изключване
на
лекарствени
продукти от
позитивния
лекарствен
списък и
условията и

облекчаване на
достъпа на
пациентите до
лекарствена
терапия.

ПЛС.

в индикатора
за текущо
състояние не
може да бъде
отразена
информация
за
постигнатите
резултати,
предвид на
много краткия
период на
действие на
новата
нормативна
уредба
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Изграждане на
прозрачна
система на
ценообразуване
и заплащане на
лекарствени
продукти с
публични
средства,
гарантиращи
достъп до
лекарствена
терапия на
пациентите

реда за
работа на
Комисията по
цени и
реимбурсиран
е
Приет Закон
за изменение
и допълнение
на Закона за
лекарственит
е продукти –
обн. ДВ,
бр.60/2011 г.,
чрез който се
регламентира
т нови и ясни
правила за
разработване
на Позитивен
лекарствен
списък. Въз
основа на
това
изменение в
ЗЛПХМ е
приета от МС
и
обнародвана
в Дв, бр.
100/2011 г.
Наредба За
регулиране и
регистриране
на цените на

Въвеждане на ясни
правила, свързани
със съставянето на
Позитивния
лекарствен списък и
механизмите на
реимбурсиране на
лекарствените
продукти.
2. Подобряване и
облекчаване на
достъпа на
пациентите до
лекарствена
терапия.

Очакван
резултат след
промяната на
механизма100 %

Предвид на
факта, че
Наредбата за
цените бе
обнародвана
в края на
месец
декември 20.12.2011 г
към момента
в индикатора
за текущо
състояние не
може да бъде
отразена
информация
за
постигнатите
резултати,
предвид на
много краткия
период на
действие на
новата
нормативна
уредба

напълно постигната цел /100 %/
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Оптимизиране
работата на
Комисията по
цените на
лекарствените
продукти,
Комисията по
позитивния
лекарствен
списък,
Комисията по
прозрачност, и
Висшия съвет

лекарственит
е продукти,
условията,
правилата и
критериите за
включване,
промени
и/или
изключване
на
лекарствени
продукти от
позитивния
лекарствен
списък и
условията и
реда за
работа на
Комисията по
цени и
реимбурсиран
е
Приет Закон
за изменение
и допълнение
на Закона за
лекарственит
е продукти –
обн. ДВ,
бр.60/2011 г.,
чрез който се
регламентира
т нови и ясни
правила за
разработване

С изменението на
ЗЛПХМ функциите
на Комисията по
цени и Комисията по
позитивен
лекарствен списък
бяха обединени в
една нова Комисия
по цени и
реимбурсиране, а в
приетата Наредба
за цените са
разписани ясни

Опитмизиран
еи
подобряване
на
организацият
а на работа
на комисиите
на 100%

Опитмизиран напълно постигната цел /100 %/
а и подобрена
организация
на работа на
комисиите на
100%
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по фармация

на Позитивен
лекарствен
списък. Въз
основа на
това
изменение в
ЗЛПХМ е
приета от МС
и
обнародвана
в Дв, бр.
100/2011 г.
Наредба За
регулиране и
регистриране
на цените на
лекарственит
е продукти,
условията,
правилата и
критериите за
включване,
промени
и/или
изключване
на
лекарствени
продукти от
позитивния
лекарствен
списък и
условията и
реда за
работа на
Комисията по

правила за работа
на тази нова
комисия.
Подготвеное
изменение на
Правилника на
ВСФ, което
предстои да бъде
поставено на
обществено
объсждане съгласно
чл. 26 от ЗНА

25

Подобряване на
болничния
мениджмънт

Оптимизиране
на лечебни
заведения

цени и
реимбурсиран
е
Проучване и
анализиране
на добрите
практики на
управление в
държави от
ЕС
Въведени
критерии за
оценка на
мениджмънта
Преструктури
ране чрез
вливане,
сливане и
ликвидация.
Извършване
на
необходимите
СМР

Смяна на
мениджърски екипи
с цел подобряване
на резултати от
дейността

Действия по
подготовка за
преструктуриране

69 бр.
лечебни
заведения

Подобряване
качеството на
обслужване на
пациентите

Завършени и
пуснати в
експлоатация
обекти

Сключени 11
нови
мениджърски
договори

задоволително постигната цел /50 и над
50 %

69 бр.
лечебни
заведения /1
в ликвидация
за заличаване
от Търговския
регистър/
Завършени и
пуснати в
експлоатация
обекти на
следните
лечебни
заведения:
СБАЛББ „Св.
София” ЕАД,
„УМБАЛ –
Александровс
ка” ЕАД,
„СБАЛАГМайчин дом”

задоволително постигната цел /50 и над
50 %

задоволително постигната цел /50 и над
50 %
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ЕАД,
УМБАЛСМ „Н.
И. Пирогов”
ЕАД, УМБАЛ
„Царица
Йоанна –
ИСУЛ” ЕАД,
„СБАЛ по
Онкология”
ЕАД, „МБАЛТърговище”
АД, МБАЛ „Р.
Ангелова” АД,
гр. Перник,
МБАЛ „ Д-р Н.
Василиев” АД,
гр.
Кюстендил,
МБАЛ „Св.
Пантелеймон”
АД, гр.
Ямбол,
„МБАЛ-Русе”
АД,
ведомствено
жилище- гр.
София, ул.
„Кракра” №3а,
обект 501- с.
Душанци
Ефективно
управление на
неоперативните
активи,

Провеждане
на процедури
за избор на
партньор и

Подобряване
качеството на
обслужване на
пациентите

Наличие на
множество
неоперативни
активи

Отдадени под
наем имоти,
собственост
на УМБАЛ

задоволително постигната цел /50 и над
50 %

27

собственост на
лечебните
заведения

собственост
на лечебните
заведения

сключване на
договори ПЧП

Провеждане
на процедури
за
разпореждане
с
неоперативни
активи

Намаляване на
злоупотребата с
лекарствени
продукти,

4. Изготвя
не на
лиценз
ии,

1. Спазване
изискванията на
регулаторните
режими, въведени

7. Брой
издаде
ни
лиценз

„Св. Иван
Рилски” ЕАД и
„СБР-НК” ЕАД
за срок от 10
години.
Завършена
процедура по
продажба на
два имота,
собственост
на УМБАЛ
„Св. Георги”
ЕАД,
Пловдив и
започнати
процедури за
продажба на
имоти
собственост
на „МБАЛ –
Силистра” АД,
„СБДПЛР –
Котел” ЕООД,
„ДСБДПЛББ –
Царица
Йоанна”
ЕООД,
Трявна и
„СБР-Тузлата”
ЕООД, Балчик
9. Издаде
11. Напълно постигната цел
ни
100%
1032
бр.
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съдържащи
наркотични
вещества

разрши
телни и
разреш
е-ния
за
дейност
и с
наркотични
вещест
ва по
ЗКНВП
2.
Осъществява
не на
периодичен
контрол по
спазване
изискванията
на ЗКНВП
5. Изготвя
не и
предста
вяне на
Международн
ия съвет за
контрол на
наркотиците
(МСКН) на
ООН на:

от ЗКНВП

2. Ефективен
контрол на
дейностите с
наркотични
вещества

ии,
разреш
и-телни
и
разреш
ения, в
зависи
мост от
подадените
заявле
ния
2. Брой
проверки –
24

лиценз
ии,
разреш
ителни
и
разреш
ения
по ЗКНВП

2. Напълно постигната цел 100%

2. Извършени
про-верки –
28 бр.

6. Изпълнение в
срок
на ангажиментите
по международните
договори

12. Напълно постигната цел

8. Брой

10. Брой

2 бр.
(упойващи
психотропни)
2 бр.
(упойващи
психотропни)
8 бр.

2 бр.
(упойващи
психотропни)
2 бр.
(упойващи
психотропни)
8 бр.
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- годишни
статистически
отчети
- годишни
планови
оценки (квоти)
- тримесечни
Изготвяне на
статистипроекти на
чески отчети
за внос и
нормативни актове
износ на
нарkотични
вещества

Намаляване
търсенето на
наркотици

4.
Усъвършенст
ване на
законодателс
твото в
областта на
наркотиците
Изпълнение
на стратегическите
задачи от
Националната
стратегия за
бор-ба с
наркотиците (
2009 -2013 г.),
ангажимент
на дирекция
”НВ”

(упойващи и
психотропни)

(упойващи
психотропни)

13. Напълно постигната цел
100%

7 бр. проекти
на
нормативни
актове

изготвени 8
бр.
нормативни
актове и
обнародвани
в ДВ

30

14. В
изпълн
ение на
Стратег
ическа
задача
8–
Усъвър
шенств
ане на
контрол
а на
дейност
и-те с
наркоти
чни
вещества за
медици
нски
цели:
- укрепване
на административния
капацитет на
звената,
ангажирани с
контрола

Осигуряване на
специализи-рани
щатове за
длъжността
инспектор по
наркотичните
вещества в РЦЗ

Повишаване
ефективност-та и
интензивността на
контрола на
територията на
страната,
осъществяван от
инспекторите по
- подобряване наркотич-ни
координавещества в 28-те
цията на
РЗИ.

Минимум по
1 специализиран
щат за
инспектор по
нарко-тичните
вещества в
28-те РЗИ

Осигурен
специализиран щат
за инспектор
по наркотичните
вещества в
12 РЗИ

Организиране
на 2
семинара с
инспекто-рите
по наркотични
вещества от
28-те РЗИ

Проведен
Задоволително постигната цел50%
семинар
и над 50 %
с
инспекторите
по наркотични
веще-ства от
28-те РЗИ

Задоволително постигната цел
50% и над 50 %
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дейността на
администрати
вните
структури,
осъществяващи контрола
на национално и
местно ниво
2. В
изпълнение
на Стратегическа
задача 18 .1 –
”Провеждане
на националната
политика по
наркотиците
на мест-но
ниво –
Общински
съвети по
наркотични
вещества
(ОбСНВ) и
превантивни
информационни
центрове
(ПИЦ) към
тях”:
-

Повишаване
информира-ността
на населението за
въздействието на
наркоти-ците и
предотвратяване
въвличането на
нови хора в
злоупотребата с
наркотични
вещества

Разработени местни
страте-гии за борба
с наркотиците от
ОбСНВ
Разработени и
изъплнявани
превантивни
програми

Проведени
обучения на екипите
на ПИЦ в стандартите в областта на
превен-цията

Разработване
на местни
стратегии от
ОбСНВ
Изпълнение
на разра
ботените
превантив-ни
програми в
27-те ОбСНВ
Провеждане
на семи-нари
за обучение
в стандартите
по превенция

Разработени
и приети
местни
стратегии в 6
ОбСНВ

Задоволително постигната цел50%
и над 50 %

Напълно постигната цел 100%
Изпълнени 30
превантивни
програми в
ОбСНВ
Проведена Vта
Национална
конфе-ренция
по проблемите на
превенция-та.
Обучени
екипи на 21
ПИЦ

Задоволително
постигната цел 50% и над 50 %
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координиране
разработването на
местни
страте-гии за
борба с
наркотици-те
от ОбСНВ
разработване
и осъществяване на
програми за
превенция на
местно ниво
от ПИЦ към
ОбСНВ
-обучение на
екипите на
ПИЦ в
стандартите в
областта на
превенцията
Провеждане на
политиката по
наркотиците на
национално и
местно ниво

Организиране
заседа-нията
на
Националния
съвет по
наркотични
вещества
(НСНВ)

Координиране
изпълне-нието на
взетите решения от
НСНВ.

Проведени
минимум
четири
заседания на
НСНВ

Проведени
четири
заседания на
НСНВ

Напълно постигната цел 100%

Напълно постигната цел 100%
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2.
Координиране
Провеждане на
на дейността
политиката по
на ОбСНВ и
ПИЦ към тях. наркотиците на
местно ниво

3.
Координиране
изготвя-нето
на Годишния
доклад на Р.
България до
МСКН –ООН.

Децентрализира
не на
дейностите по
превенция и
контрол на
СПИН и
туберкулозата в
страната.

Изготвена и
одобрена
план-сметка с
бюджет за
2011 г. на
Националнат
а програма за
превенция и
контрол на
ХИВ и
сексуално
предавани
инфекции
(СПИ) и
изготвена

Спазване на
сроковете,
определени в
междуна-родните
договори.

1) Задържане на
ниското
разпространение на
ХИВ под 1% сред
общото население
2) Намалена
заболеваемост от
туберкулоза
3) Подобрен изход
от лечението на
пацинетите с
туберкулоза

Напълно постигната цел 100%
Изготвяне на
годишен
доклад за
дейността на
ОбСНВ и
ПИЦ към тях.

Изготвяне и
предста-вяне
на годишен
док-лад на Р.
България
за 2010 г.

Приет от
НСНВ
годишен
доклад за
дейността на
ОбСНВ и
ПИЦ към тях.

Изготвен и
предста-вен
годишен
доклад на
Р.България
до МСКН–
ООН за 2010г

1)
разпростране
ние на ХИВ
под 1% сред
общото
население
през 2010 г.

1)
разпростране
ние на ХИВ
под 1% сред
общото
население

2)
заболеваемос
т от
туберкулоза
30,3 на
100,000

2)
заболеваемос
т от
туберкулоза
32 на 100,000
население;

напълно постигната цел 100%;
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тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20122014 г.
2. Изготвена и
одобрена
план-сметка с
бюджет за
2011 г. на
Националнат
а програма за
превенция и
контрол на
туберкулозата
в Р България
и изготвена
тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20122014 г.

население
през 2010 г.;
3)
относителен
дял на
успешно
лекуваните
новооткрити
случаи с
белодробна
туберкулоза с
положително
микроскопско
и/или
културелно
изследване –
85%
(986/1151)
през 2010

3)
относителен
дял на
успешно
лекуваните
новооткрити
случаи с
белодробна
туберкулоза с
положително
микроскопско
и/или
културелно
изследване –
84%

15. Изготве
на нова
Национ
ална
програ
ма за
превен
ция и
контрол
на
туберку
35

лозата
вР
Българ
ия за
период
а 20122015 г.
(проект)
16. Текущо
планир
ане и
разпре
делени
е на
необхо
димите
за
странат
а
диагнос
тикуми
и
консум
ативи
за
диагнос
тика на
СПИН,
хепатит
В,
хепатит
Си
сексуал
но
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предав
ани
инфекц
ии през
2011 г.
за
нуждит
е на
лабора
ториите
в
странат
а за
изпълн
ение на
Национ
алната
програ
ма за
превен
ция и
контрол
на ХИВ
и
сексуал
но
предав
ани
инфекц
ии
(СПИ).
17. Изготве
на
техниче
37

ска
специф
икация
за
необхо
димите
количес
тва
диагнос
тикуми
и
консум
ативи
през
2012
година
за
нуждит
е на
странат
ав
изпълн
ение на
Национ
алната
програ
ма за
превен
ция и
контрол
на ХИВ
и СПИ
20082015
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6. Текущо
събиране,
обобщаване и
анализ на
данни от
системите за
епидемиологи
чен надзор и
мониторинг
на пациентите
със СПИН и
туберкулоза:
- пилотно
въвеждане на
специализира
ни електронни
информацион
ни системи за
регистрация
на пациентите
с ХИВ/СПИН
и туберкулоза
съгласно
Наредба 21
от 2005 г. на
министъра на
здравеопазва
нето за реда
за
регистрация,
съобщаване и
отчет за
заразните
болести
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- съобщаване
на
Европейския
център за
превенция и
контрол на
заболяваният
а (ECDC) на
индивидуални
данни за
епидемиологи
чния надзор
на ХИВ,
СПИН и
туберкулоза и
агрегирани
данни за
сексуално
предавани
инфекции
предоставяне
на данни и
анализи за
изготвяне на
национални
доклади и
отчети
- използване
на данните и
анализите за
изготвяне на
разчети,
прогнози и
бюджети по
40

националните
програми за
превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН и
туберкулоза
Подобряване на
превенцията,
качеството на
диагностиката,
откриваемостта
на случаи и
лечението на
пациенти с
мултирезистент
на туберкулоза

Определени
със заповед
на министъра
на
здравеопазва
нето от м.
февруари
2011 г.
лечебните
заведения за
диагностика и
лечение на
туберкулозата
, отговорни за
контрола на
туберкулозата
на
регионално
ниво,
включително
проследяване
на пациентите
с
мултирезисте
нтна
туберкулоза.
2.

Подобряване на
качеството на
диагностиката на
туберкулозата и
откриваемостта на
случаи с
мултирезистентна
туберкулоза и
своевременно
започване на
лечението

Брой
лаборатории
в страната, за
които се
осигуряват
диагностикум
ии
консумативи в
рамките на
Националнат
а програма по
туберкулоза –
36, в това
число
Национална
референтна
лаборатория
по
туберкулоза

Напълно постигната цел 100%
Брой
лаборатории
в страната, за
които се
осигуряват
диагностикум
ии
консумативи в
напълно постигната цел 100%
рамките на
Националнат
а програма по
туберкулоза –
36, в това
число
Национална
референтна
лаборатория
по
напълно постигната цел 100%
туберкулоза

Функциониран
е на сектор за
лечение на
пациентите с
мултирезисте
нтна
туберкулоза

Функциониран
е на сектор за
лечение на
пациенти с
MDR-TB към
СБАЛББ
Габрово
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Определяне
на нивата на
лабораториит
е, които
извършват
диагностика
за
туберкулоза,
с оглед
регламентира
не
изследването
за
лекарствена
чувствително
ст на
потвърдените
с културелно
изследване
пациенти с
туберкулоза,
съгласно
утвърден от
министъра на
здравеоазван
ето
Медицински
стандарт
„Микробиолог
ия”.
18. Текущо
планир
ане и
разпре

ЕООД.
Осигурени са
лекарствени
препарати от
трети ред за
лечение на
пациенти с
Проследяван XDR-TB с
финансовата
еи
мониторинг
подкрепа на
на лечението Глобалния
на пациентите фонд за
с
борба срещу
мултирезисте СПИН,
нта
туберкулоза и
туберкулоза
малария
Проследяван
еи
мониторинг
на 50
пациента,
започнали
лечение през
2010 г. и 55
пациента,
започнали
лечение през
2011 г. с
лекарствени
препарати от
втора линия,
закупени със
средства от
42

делени
е на
необхо
димите
диагнос
тикуми
и
консум
ативи
за
диагнос
тика на
туберку
лозата
през
2011 г.
за
нуждит
е на
лабора
ториите
в
странат
аи
Национ
алната
рефере
нтна
лабора
тория
по
туберку
лоза.

Глобалния
фонд за
борба срещу
СПИН,
туберкулоза и
малария,
които се
доставят чрез
Комитета
«Зелена
светлина»
към СЗО.

19. Изготве
43

на
техниче
ска
специф
икация
за
необхо
димите
количес
тва
диагнос
тикуми
за
туберку
лоза
през
2012 г.
20. Провеж
дане на
ежемес
ечни
заседан
ия на
Експерт
ната
комиси
я за
назнача
ване и
регуляр
ни
посеще
ния на
място
44

за
монито
риране
на
лечени
ето на
пациен
тите с
мултир
езистен
тна
туберку
лоза
(MDRTB) и
свръх
резисте
нтна
туберку
лоза
(XDRTB)към
СБАЛБ
Б
Габров
о
ЕООД.
6.
Организирани
и проведени
две
международн
и мисии от
консултанти
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Задълбочаване
на
сътрудничество
то с
неправителстве
ните
организации за
интегрирането
им за
предоставяне
на услуги в
здравния и
социалния
сектор

на
Световната
здравна
организация
(СЗО) в
изпълнение
на
Двугодишното
споразумение
за
сътрудничест
во между МЗ
и СЗО с оглед
постигане на
стратегическа
та цел
21.Успешно
кандидатств
ане и
получено
одобрение
за
финансиран
е от
Глобалния
фонд за
борба срещу
СПИН,
туберкулоза
и малария за
продължава
не на
финансиран
ето през
Фаза 2 на

Увеличаване на
покритието на
групите в най-висок
риск с услуги за
превенция на ХИВ и
доброволно
консултиране и
изследване за ХИВ;

Функционира
щи 7
нископрагови
центъра за
лица,
инжекционно
употребяващи
наркотици;

функционира напълно постигната цел 100%
щи 7
нископрагови
центъра за
напълно постигната цел 100%
лица,
инжекционно
употребяващи
наркотици;

функционира
щи 8 здравносоциални
центъра,
базирани в
ромска
общност;

функционира
щи 6 здравносоциални
центъра,
базирани в
ромска
общност и
изграждане
на 2 нови
центъра

напълно постигната цел 100%
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Програма
„Превенция
и контрол на
ХИВ/СПИН“
за периода
2012-2014 г.
Стартиране
на
процедура
за
подписване
на ново
споразумени
ес
Министерств
о на
здравеопазв
ането.
2. През м.
ноември 2011
г.
кандидатства
не пред
Глобалния
фонд за
борба срещу
СПИН,
туберкулоза и
малария за
продължаван
е на
финансиране
то през Фаза
2 на Програма

Ранно откриване на
туберкулоза сред
групите в най-висок
риск.

функционира
щи 19
мобилни
медицински
кабинети;

изпълнение
на
специфични
дейности за
превенция и
контрол на
туберкулозата
сред
уязвимите
групи във
всички 28
области в
страната

напълно постигната цел 100%
19 мобилни
медицински
кабинети,
закупени със
средства от
Глобалния
фонд за
борба срещу
СПИН,
туберкулоза и
малария;

регулярно
изпълнение
на
специфични
дейности за
превенция и
контрол на
туберкулозата
сред
уязвимите
групи във
всички 28
области в
страната
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„Укрепване на
Националнат
а програма по
туберкулоза“
за периода
2012-2014 г. –
съгласно
процедурите
на Фонда от
края на 2011
г. предстои
повторно
разглеждане
на
кандидатурит
е на всички
страни
предвид
финансовите
ограничения и
финансовата
криза
3.
Координиране
на
отговорните
структури за
изпълнение
на
Националнит
е програми за
превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН и
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туберкулоза:
а) 30
регионални
лечебни
заведения,
които
отговарят за
превенция,
диагностика,
лечение и
контрол на
туберкулозата
;
б) 5
функционира
щи сектори за
лечение на
ХИВ/СПИН;
в) 28
Регионални
здравни
инспекции;
г) Национални
центрове;
д) 13 звена за
второ
поколение за
епидемиологи
чен надзор на
ХИВ;
е) 19
Кабинета за
анонимно и
безплатно
консултиране
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Усвояване на
средствата,
отпуснати по
оперативни
програми на
Европейския
съюз

и изследване
за СПИН
Увеличаване
на средствата
за
здравеопазва
не, без да се
увеличава
общата
осигурителна
тежест

1.Подписване на
договорите и
стартиране на
изпълнението на
Средносрочната
рамкова
инвестиционна
програма на
Министерство на
здравеопазването,
финансирана по ОП
„РР” на стойност
147 млн. лв.

Изпълнявани
4-ри проекта
съфинансира
ни по
Оперативни
програми на
ЕС

Стартирани
още 3 проекта
съфинансира
ни по
Оперативни
програми на
ЕС

Напълно постигната цел
/100 %/

2.Стартиране на
изпълнението на
проект „ПОЛЕТ”,
финансиран по ОП
„РЧР” на стойност
10 млн. лв.
3.Напредък в
изпълнението на
стартирали проекти
като „Информирани
и здрави”, „СПРИ и
се прегледай” и
„ПУЛСС”,
финансирани по ОП
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РЧР
4.Изготвяне
и
стартиране на
проект „БаЗИС –
база за здравноинформационна
система”,
финансиран по
ОП
РЧР
на
стойност 9 729
833, 85 лева.
5.Изготвяне и
стартиране на
проект
„ПОСОКА:семейств
о”,финансиран по
ОП РЧР, на
стойност
1 972 503,62лв
5.Изготвяне
съвместно с
Изпълнителната
агенция по
лекарства и
стартиране на
проект „Създаване
на електронна база
данни на
медицинските
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изделия, заплащани
с обществени
средства”,
финансиран по ОП
„РЧР”
Участие в
процеса на
вземане на
решения по
отношение на
политиката на
ЕС в областта
на
здравеопазване
то.

Подобряване
на
общественото
здраве (Цел
№ 2 от
Концепцията
за по- добро
здравеопазва
не).
Разработване
на мерки и
предложения
за действия
на основание
на чл. 10, ал.
1, т. 2 от ПМС
85 за
координация
по въпросите
на ЕС

Годишна програма
за 2011 г. за участие
на Република
България в процеса
на вземане на
решения на ЕС.

1.
Проследяван
е на
предложеният
а на ЕК за
Директива
2001/37/ЕО за
тютюневите
изделия
относно
производство
то,
представянет
ои
продажбата
на тютюневи
изделия,
подготовка на
рамкова
позиция,
информиране
на Комисията
по
здравеопазва
не в
Народното
събрание и

Януари –
декември

Напълно постигната цел 100%

Годишната
програма за
2011 г. за
участие на
Република
България в
процеса на
вземане на
решения на
ЕС е приета.
Изготвено е
становище
относно
подготвеното
от
Европейската
комисия
изменение на
приложение I
за здравните
предупредите
лни надписи
на
потребителск
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изготвяне на
отчет.
2.
Проследяван
е приемането
на законови и
подзаконови
нормативни
актове, които
въвеждат
изискванията
на
законодателс
твото на ЕС в
сферата на
здравеопазва
нето.
21. Участи
е на МЗ
в
заседан
ията на
Съвета
на
минист
рите на
ЕС по
здраве
опазван
е
(EPSC
O) и в
дейност
та на
Работн

ите опаковки
на всички
видове цигари
към
Директива
2001/37/ЕО за
производство
то,
представянет
ои
продажбата
на тютюневи
изделия.
Изменението
бе
съгласувано в
рамките на
Работната
група по
обществено
здраве към
Съвета на
ЕС.
Участие в
четири срещи
на Съвета на
министрите
на ЕС по
здравеопазва
нето – две
неформални
заседания
през април в
Унгария и юли
в Полша; две
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ата
група
по
общест
вено
здраве
към
Съвета
на ЕС.

Намаляване
размера на
просрочените
плащания

Реформа във Тригодишна
финансиране бюджетна прогноза.
то на
здравеопазва
нето –
ефективно
използване на
финансовите

Просрочени
задължения в
размер на
14,3 млн.
лева.
.

редовни
заседания
през юни и
декември в
Брюксел,
Белгия.
Приета е
рамкова
позиция
относно
предложение
за директива
на Съвета за
определяне
на изисквания
за защита на
здравето на
населението
по отношение
на
радиоактивни
вещества във
водата,
предназначен
а за
консумация от
човека.
В сравнение с Напълно постигната цел 100%
отчетените
просрочени
задължения в
размер на
14.3 млн. лв.
към
31.12.2010 г.,
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ресурси.

Финансово
обезпечаване
на лечебните
заведения за
дейности, които
следва да се
финансират от
министерството.

Финансиране
на извършени
в
съответствие
с
медицинските
стандарти
дейности.

Финансиране на
база количество и
качество на
извършена дейност.

Утвърдена
методика,
сключени
договори.

Обезпечаване
на дейностите,
свързани със
събираемостта
на приходите в
системата на
министерството.

Реформа във
финансиране
то на
здравеопазва
нето

Прилагане на
нормативната
уредба от
структурите в
системата на
министерството.

Максимална
събираемост
на
средствата,
определени в
нормативната
уредба.

към
31.12.2011 г.
Министерство
на
здравеопазва
нето не
отчита
просрочени
задължения.
През 2011 г. е
утвърдена
Методика за
субсидиране
на лечебните
заведения,
сключени са
143 броя
договори по
методиката и
са извършени
плащания,
съответстващ
и на реално
извършените
дейности.
При
планирани
приходи в
размер 31
млн. лв. за
2011 г., към
31.12.2011 г.
се отчитат
събрани
приходи в

Напълно постигната цел 100%

Напълно постигната цел 100%
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Постигане на
информационен
интегритет в
сферата на
здравеопазване
то като етап от
въвеждане на
електронно
здравеопазване
за
осъществяване
на адекватен
мониторинг
Повишаване
информираност
та на
пациентите за
техните права и
задължения,
достъпа до
медицинска
помощ, ролята
на контрола
върху
качеството на
лечебната
дейност и
провежданата
лекарствена
политика
Повишаване
мотивацията на
гражданите и

размер на
40.4 млн. лв.
Планирани и
одобрени
проекти, по
които се
работи

НЗС

Работи се по
проекти за
изграждане на
информационни
системи

Планирани и
одобрени
проекти, по
които се
работи

Функциониран
е на
специализира
но звено
"ГОРЕЩА
ЛИНИЯ" на
МЗ за
приемане и
отговори на
запитвания,
жалби и
сигнали на
гражданионлайн
консултации

Постиганата е подобра
информираност на
пациентите за
правата и
задълженията им.
На базата на това
се очаква те да
упражнят по-добре
правата си и да
постигнат по-голяма
удовлетвореност от
системата.

Създадено е
специализира
но звено
„Гореща
линия”

Брой
подадени
сигнали към
контролните
органи и
отговори на
въпроси на
граждани,
получени по
имейл – 1212
бр.
Консултации
на граждани
по телефон –
9240 бр.

Провеждане
на активна
медийна

По-добра
информираност на
гражданите относно

Изпълнение
на
планираните

57 проведени
пресконферен
ции и

Задоволително
постигната цел 50% и над 50 %

Задоволително
постигната цел 50% и над 50 %
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пациентите за
здравословния
начин на живот
и
необходимостта
от здравна
профилактика

политика провежданите
пресконферен секторни политики
ци, дискусии,
кръгли маси и
кампании по
повод
провеждани
секторни
политики на
МЗ и
международн
и здравни дни

Популяризиране Поддържане

По-добра

дейности

Изпълнение

брифинги, 292
изпратени
прессъобщен
ия до медиите
10 броя
кръгли маси и
дискусии,
реализирани
8 национални
кампании –
за:
кръводаряван
е, превенция
на СПИН,
борба с
туберкулоза,
донорство и
трансплантац
ии,
безопасност
на пътя,
борба с
тютюнопушен
ето, вредата
от
употребата на
алкохол,
спазване на
изисквания за
здравословно
хранене в
детските
градини и
училищата
837 броя

Напълно постигната цел 100%
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на политиките
на МЗ

на сайта на
министерство
то - новини,
нормативни
документи,
информацион
ни материали

информираност на
гражданите относно
промените в
нормативната
уредба, както и по
отношение на
рисковите фактори,
превенцията и
възможностите за
лечение на
социално-значими
заболявания
Популяризиране Организиране Добро
на политиките
на
сътрудничество с
на МЗ
инициативи
пациентските
съвместно с
организации и
пациентски
ангажирането им в
организации.
реализирането на
политиките на МЗ
Популяризиране Провеждане
Провеждане на
на политиките
на
ефективна
на МЗ
социологичес управленска и
ки проучвания информационна
за
политика
мотивацията
на
гражданите

на
планираните
дейности

актуализации
на интернет
страницата на
МЗ

Напълно постигната цел 100%

Организиране
на прояви за
разясняване
политиката на
МЗ

Изготвен план
за
реализиране
на
Задоволително
съвместните
постигната цел 50% и над 50 %
инициативи

Сключване на
договор със
социологичес
ка агенция за
ежемесечно
проучване на
обществените
нагласи

12 броя
изготвени
анализи за
нагласите на
общественото
мнение

Напълно постигната цел 100%
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