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ІІ..  ММИИССИИЯЯ  

ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕ,,  ООТТГГООВВААРРЯЯЩЩОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВННИИТТЕЕ  ППООТТРРЕЕББННООССТТИИ  ННАА  ГГРРААЖЖДДААННИИТТЕЕ  

ННАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  ССЪЪЮЮЗЗ  

  
 
 

 

ІІІІ..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  
 
 
 
С предвидените средства в разработения бюджет за 2012 и актуализирани разчети за 

2013 и 2014 г. година, Министерството на здравеопазването ще изпълнява следните 
основни политики: 

 
��  ППООЛЛИИТТИИККАА  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  ППРРООММООЦЦИИЯЯТТАА,,  ППРРЕЕВВЕЕННЦЦИИЯЯТТАА  ИИ  ККООННТТРРООЛЛАА  ННАА  

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООТТОО  ЗЗДДРРААВВЕЕ  ––    
  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЕЕФФЕЕККТТИИВВЕЕНН  ЗЗДДРРААВВЕЕНН  ККООННТТРРООЛЛ  ИИ    ООГГРРААННИИЧЧААВВААННЕЕ  ННАА  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААЕЕММООССТТТТАА  ЧЧРРЕЕЗЗ  

ООССЪЪЩЩЕЕССТТВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕНН  ККООННТТРРООЛЛ,,  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ННАА  ННЕЕЗЗААРРААЗЗННИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ,,  
ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ИИ  ННААДДЗЗООРР  ННАА  ЗЗААРРААЗЗННИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ,,  ВВТТООРРИИЧЧННАА  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ННАА  ББООЛЛЕЕССТТИИТТЕЕ,,  
ННААММААЛЛЯЯВВААННЕЕ  ТТЪЪРРССЕЕННЕЕТТОО  ННАА  ННААРРККООТТИИЦЦИИ..  
  
  

��  ППООЛЛИИТТИИККАА  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  ДДИИААГГННООССТТИИККААТТАА  ИИ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  ––  
  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООССТТЪЪППННАА  ИИ    ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННАА    ММЕЕДДИИЦЦИИННССККАА    ППООММООЩЩ  ИИ  УУССЛЛУУГГИИ::  
ИИЗЗВВЪЪННББООЛЛННИИЧЧННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККАА  ППООММООЩЩ,,  ББООЛЛННИИЧЧННАА  ППООММООЩЩ,,  ВВККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛННОО  ИИННТТЕЕННЗЗИИВВННОО  

ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ,,  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККАА  ППООММООЩЩ  ППРРИИ    ССППЕЕШШННИИ  ССЪЪССТТООЯЯННИИЯЯ,,  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ООРРГГААННИИ,,  
ТТЪЪККААННИИ  ИИ  ККЛЛЕЕТТККИИ  ЗЗАА  ТТРРААННССППЛЛААННТТААЦЦИИЯЯ,,  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДИИААГГННООССТТИИЦЦИИРРААННИИ    ИИ  

ППРРЕЕРРААББООТТЕЕННИИ  ККРРЪЪВВ  ИИ  ККРРЪЪВВННИИ  ССЪЪССТТААВВККИИ,,  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ММЕЕДДИИККОО--ССООЦЦИИААЛЛННИИ  ГГРРИИЖЖИИ  ЗЗАА  

ДДЕЕЦЦАА  ВВ  ННЕЕРРААВВННООССТТООЙЙННОО  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ООТТ  00––33  ГГООДДИИННИИ,,  УУССТТААННООВВЯЯВВААННЕЕ  ССТТЕЕППЕЕННТТАА  ННАА  

ННААММААЛЛЕЕННАА  РРААББООТТООССППООССООББННООССТТ  ИИ  ППООТТВВЪЪРРЖЖДДААВВААННЕЕ  ННАА  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННОО  ЗЗААББООЛЛЯЯВВААННЕЕ,,  
ДДРРУУГГИИ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ..    

  
��  ППООЛЛИИТТИИККАА  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА    ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  ППРРООДДУУККТТИИ  ИИ    ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИТТЕЕ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ  

––  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ННААВВРРЕЕММЕЕННЕЕНН  ДДООССТТЪЪПП  ДДОО  ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННИИ  ППРРООДДУУККТТИИ  ИИ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  

ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ,,  ООТТГГООВВААРРЯЯЩЩИИ  ННАА  ССТТААННДДААРРТТИИТТЕЕ  ЗЗАА  ККААЧЧЕЕССТТВВОО,,  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ  ИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТ,,  
ППРРЕЕДДВВИИДДЕЕННИИ  ЗЗАА  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ППРРЕЕЗЗ  22001122  ГГ..  ООТТ  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВООТТОО  ННАА  

ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО..  
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ВВИИЗЗИИЯЯ::      

ЗЗДДРРААВВАА  ННААЦЦИИЯЯ,,  УУВВЕЕРРЕЕННАА  ВВ  ССВВООЕЕТТОО  ББЪЪДДЕЕЩЩЕЕ  ИИ  ППООЛЛЗЗВВААЩЩАА  ДДООССТТЪЪППННИИ  ИИ  

ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННИИ  УУССЛЛУУГГИИ  ННАА  ЗЗДДРРААВВННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  

 
      
 
 Организационно развитие и предвиждани структурни промени: 
 
      Предвидените структурни промени са съобразени с приоритетите в областта на 
здравеопазването, свързани с преструктуриране на сектора и осигуряване на качествено 
медицинско обслужване. 
  
            В резултат на преструктурирането на системата на МЗ от 2009 г. до настоящия 
момент, числеността на МЗ е намалена общо със 1 136 щатни бройки – от 17 301 щатни 
бройки на 16 165 щатни бройки, както следва: 
            - С Постановление на МС № 137/13.07.2010 г. за изменение и допълнение на   
              Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с    
              Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г., е намалена щатната  
              численост на МЗ – Централна администрация със 70 щатни бройки – от 346     
              бройки на 276 щатни бройки;  

- С Постановление на Министерския съвет № 168/06.08.2010 г.за закриване на  
Националния медицински координационен център е намалена щатната численост 
на МЗ с 26 щатни бройки; 

- С Постановление № 329/29.12.2010 г. за закриване на Дома за медико-социални 
грижи за деца в гр. Тетевен е намалена щатната численост на МЗ с 28 щатни 
бройки. 

- С Постановление на Министерския съвет № 1/06.01.2011 г. за структурни промени 
в системата на здравеопазването са преобразувани  Регионалните инспекции за 
опазване и контрол на общественото здраве и Регионалните центрове по 
здравеопазване в Регионални здравни инспекции, като щатната численост  на МЗ е 
намалена с 447 щатни бройки; 

- Съгласно §3 от Преходните и заключителни разпоредби от Постановление на 
Министерския съвет № 35/14.02.2011 г.за приемане на Устройствен правилник на 
Българската агенция по безопасност на храните, 454 щатни бройки са прехвърлени 
от Министерството на здравеопазването на  Министерството на земеделието и 
храните, с които е намалена щатната численост на Министерството на 
здравеопазването; 

- С Постановление на Министерския съвет № 121/09.05.2011 г. за закриване на 
Център „Фонд за трансплантация” , 2 щатни бройки са прехвърлени към Център 
„Фонд за лечение на деца” и  1 щатна бройка е закрита; 

- С Постановление  на Министерския съвет № 145/26.05.2011 са преобразувани  
Националния център по опазване на общественото здраве и Националния    
център по здравна информация,  чрез сливане в Национален център по  

   обществено здраве и анализи. Щатната численост на МЗ се намалява със 110   
   щатни бройки. 
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   Структурните промени са отразени в обхвата на бюджетните програми на 
Министерство на здравеопазването за периода  2012-2014 г. 

  
  
  
  
  
  

ІІІІІІ..  ППООЛЛИИТТИИККИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  
 
11..  ППООЛЛИИТТИИККАА  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  „„ ППРРООММООЦЦИИЯЯТТАА,,  ППРРЕЕВВЕЕННЦЦИИЯЯТТАА  ИИ  ККООННТТРРООЛЛАА  

ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООТТОО  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕ””   
 

Визия за развитието на политиката по опазване и контрол на общественото 
здраве - гарантиране качествено и ефективно посрещане на здравните потребности на 
гражданите, чрез реализиране промоция на здраве, интегрирана профилактика на 
незаразните болести, надзор на заразните болести, ефективен държавен здравен контрол. 

    Стратегическа цел – Осигуряване на ефективен здравен контрол и ограничаване на 
заболеваемостта от незаразни и заразни болести. 
    

1. Оперативна цел: Осъществяване на ефективен здравен контрол. 
2. Оперативна цел:  Ограничаване разпространението на най-често срещаните 

незаразни заболявания. 
3. Оперативна цел: Ограничаване възникването и разпространението на заразни 

болести. 
4. Оперативна цел: Предотвратяване възникването на заболявания, свързани с 

употребата на наркотични вещества. 
 

Националните програми в областта на опазването на общественото здраве са  
профилактични. Те са ориентирани към ограничаване заболеваемостта и смъртността от 
най-честите социално-значими заразни и незаразни заболявания, като засягат различни 
възрастови и социално-уязвими групи.  

Профилактиката следва да е задължителен елемент за всички нива в здравната 
система и обществения сектор, с оглед провеждане на  национална политика за промоция 
на здравето и профилактика на болестите.  

 
 
 

    Показатели за ползи/ефекти: 

1  Eфективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение,  Eфективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение,  Eфективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение,  Eфективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение, 
продуктите и стоките, имащи значение за здравето на населениетопродуктите и стоките, имащи значение за здравето на населениетопродуктите и стоките, имащи значение за здравето на населениетопродуктите и стоките, имащи значение за здравето на населението    

2  Постепенно намаляване заболеваемостта и смъртността от най Постепенно намаляване заболеваемостта и смъртността от най Постепенно намаляване заболеваемостта и смъртността от най Постепенно намаляване заболеваемостта и смъртността от най----често често често често срещаните незаразни срещаните незаразни срещаните незаразни срещаните незаразни 
заболяваниязаболяваниязаболяваниязаболявания    

3 Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, 
свързани с поведениетосвързани с поведениетосвързани с поведениетосвързани с поведението    

4 Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болестиПоддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болестиПоддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болестиПоддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести    

5 ОсигуряОсигуряОсигуряОсигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния ване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния ване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния ване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния 
Имунизационен календарИмунизационен календарИмунизационен календарИмунизационен календар    
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6 Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, 
контрола и надзора на заразните болестиконтрола и надзора на заразните болестиконтрола и надзора на заразните болестиконтрола и надзора на заразните болести    

 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката. 
 

В  СТРАНАТА: 

Министерство на труда и социалната политика 
Министерство на околната среда и водите 
Областни администрации 
Органи на местното самоуправление 
Гражданска защита 
Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ  
Структурите за детско и училищно здравеопазване 
 
С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Световна здравна организация                                                                             
NCCLS -  Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории     
Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 
 
 
 
  

22..  ППООЛЛИИТТИИККАА  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  „„ ДДИИААГГННООССТТИИККААТТАА  ИИ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕТТОО””   
 
 

Визия за развитието на политиката по осигуряване на достъпна и качествена 
медицинска помощ и услуги:  

� осигуряване равен достъп  с необходимото качество медицинска помощ на 
всички български граждани; 

� целесъобразно разходване на обществения ресурс за здравеопазване според 
потребностите на населението на базата на демографското състояние, 
заболеваемост, смъртност и др. обективни показатели; 

� оптимизиране на спешната помощ,  

� усъвършенстване на нормативната уредба за ОПЛ, пакетите на 
извънболничната помощ, пакетите за профилактични прегледи и 
диспансеризация, подобряване регистрацията и контрола на л.з. за 
извънболнична помощ, подобряване процеса на независима оценка на 
качеството; 

� усъвършенстване на нормативната уредба с цел постигане високо качество 
на болничната помощ, ефективно разходване на обществения ресурс за 
болнична помощ, преструктуриране на болничната помощ; 

� ефективен контрол на качеството; 

� оптимизиране процеса на независимата оценка на качеството на 
медицинската дейност – акредитация; 
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� високо качество и достъп до интензивно лечение; 

� подпомагане на въвеждането и прилагането  на нови технологии; 

� осигуряване на високо-технологични изследвания; 

� подобряване на системите за регистрация и управление на базата на 
адекватна здравна информация; 

� заплащане на болничната помощ, активно издирване и диспансеризация на 
приоритетни групи заболявания извън обхвата на здравното осигуряване; 

� осигуряване на  продължително лечение на болни със социално-значими 
заболявания; 

� подпомагане развитието на трансплантациите като метод на лечение и 
намаляване броя на реципиентите в листата на чакащите; 

� стимулиране и популяризиране на донорството 

� преструктуриране на организацията и дейностите на медицинската 
експертиза. 

 
 Програмите в областта на диагностиката и лечението са групирани на базата на 

видовете медицински дейности. Министерство на здравеопазването (МЗ) има съответна 
компетентност при реализацията им, която касае предимно създаването, управлението и 
подобряването на нормативната база, създаване политика за качеството, определяне на 
потребностите от структури, управление и финансиране на дейности, които са приоритет за 
държавата, анализиране на проблемите при гарантирането на дейностите от НЗОК и 
предприемане на съответните решения.  

 
Стратегическа цел -  Осигуряване на достъпна, равнопоставена и качествена 
медицинска помощ и услуги. 

 

1. Оперативна цел: Удовлетворяване потребностите на населението от качествена 
първична и специализирана извънболнична медицинска помощ. 

2. Оперативна цел: Осигуряване на качествена и достъпна болнична медицинска 
помощ вкл. осигуряване  на адекватно  интензивно лечение. 

3. Оперативна цел: Осигуряване на безотказен достъп на населението до спешна 
медицинска помощ, като първостепенна грижа и задължение на държавата. 

4. Оперативна цел: Осигуряване на качествени органи и тъкани за трансплантация. 
5. Оперативна цел: Осигуряване на диагностицирани и обработени кръв и кръвни 

съставки.  
6. Оперативна цел: Осигуряване на медикосоциални грижи за деца в неравностойно 

положение, осигуряване профилактика, диагностициране, лечение, рехабилитация и 
специфични грижи за деца, отглеждане на недоносени деца, отглеждане, възпитание, 
обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от родителска 
грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за общността. 

7. Оперативна цел: Осигуряване на своевременна, достъпна и ефективна                        
медицинска експертиза на работоспособността, чрез усъвършенстване на системата 
за медицинска експертиза. 

      8. Оперативна цел: Осигуряване на рехабилитация и продължаващо          
възстановително лечение. 
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    Показатели за ползи/ефекти: 

1 Осигуряване на първична медицинска помощОсигуряване на първична медицинска помощОсигуряване на първична медицинска помощОсигуряване на първична медицинска помощ    

2 Осигуряване на специализирана медицинска помощ Осигуряване на специализирана медицинска помощ Осигуряване на специализирана медицинска помощ Осигуряване на специализирана медицинска помощ     

3 Осигуряване на стоматологична помощОсигуряване на стоматологична помощОсигуряване на стоматологична помощОсигуряване на стоматологична помощ    

4 
Осигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в лечОсигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в лечОсигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в лечОсигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в лечебните заведения за ебните заведения за ебните заведения за ебните заведения за 
болнична помощболнична помощболнична помощболнична помощ    

5 Осигуряване на родилна помощОсигуряване на родилна помощОсигуряване на родилна помощОсигуряване на родилна помощ    

6 Осигуряване на рехабилитацияОсигуряване на рехабилитацияОсигуряване на рехабилитацияОсигуряване на рехабилитация    

7 Осигуряване на качествена стационарна психиатрична помощОсигуряване на качествена стационарна психиатрична помощОсигуряване на качествена стационарна психиатрична помощОсигуряване на качествена стационарна психиатрична помощ    

8 Повишаване квалификацията на лекарите и другите медицински специалистиПовишаване квалификацията на лекарите и другите медицински специалистиПовишаване квалификацията на лекарите и другите медицински специалистиПовишаване квалификацията на лекарите и другите медицински специалисти    

9 

Осъществяване на конОсъществяване на конОсъществяване на конОсъществяване на контрол върху дейността на първичната и специализирана трол върху дейността на първичната и специализирана трол върху дейността на първичната и специализирана трол върху дейността на първичната и специализирана 
извънболнична помощ  и на болничната  помощ, съгласно действащото законодателство в извънболнична помощ  и на болничната  помощ, съгласно действащото законодателство в извънболнична помощ  и на болничната  помощ, съгласно действащото законодателство в извънболнична помощ  и на болничната  помощ, съгласно действащото законодателство в 
странатастранатастранатастраната    

10 
Ограничаване и намаляване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството Ограничаване и намаляване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството Ограничаване и намаляване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството Ограничаване и намаляване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството 
на живот на диспансеризна живот на диспансеризна живот на диспансеризна живот на диспансеризираните болниираните болниираните болниираните болни    

11 
Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболели в дома и пострадали Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболели в дома и пострадали Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболели в дома и пострадали Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболели в дома и пострадали 
лица при произшествиялица при произшествиялица при произшествиялица при произшествия    

12 
Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска 
помощпомощпомощпомощ    

13 
Осигуряване на републиканска и раОсигуряване на републиканска и раОсигуряване на републиканска и раОсигуряване на републиканска и районна спешна консултативна медицинска помощ и йонна спешна консултативна медицинска помощ и йонна спешна консултативна медицинска помощ и йонна спешна консултативна медицинска помощ и 
санитарна авиациясанитарна авиациясанитарна авиациясанитарна авиация    

14 Спасяване живота на пациенти, нуждаещи се от органна трансплантацияСпасяване живота на пациенти, нуждаещи се от органна трансплантацияСпасяване живота на пациенти, нуждаещи се от органна трансплантацияСпасяване живота на пациенти, нуждаещи се от органна трансплантация    

15 Осъществяване на контрол върху дейностите по трансплантацияОсъществяване на контрол върху дейностите по трансплантацияОсъществяване на контрол върху дейностите по трансплантацияОсъществяване на контрол върху дейностите по трансплантация    

16 
 

Осигуряване на лечебните заведения за болнична помоОсигуряване на лечебните заведения за болнична помоОсигуряване на лечебните заведения за болнична помоОсигуряване на лечебните заведения за болнична помощ с достатъчни количества щ с достатъчни количества щ с достатъчни количества щ с достатъчни количества 
диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходими за извършване на диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходими за извършване на диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходими за извършване на диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходими за извършване на 
съответните лечебни дейности съответните лечебни дейности съответните лечебни дейности съответните лечебни дейности     

17 

Профилактика, диагностициране, лечение и специфични грижи за деца с хронични Профилактика, диагностициране, лечение и специфични грижи за деца с хронични Профилактика, диагностициране, лечение и специфични грижи за деца с хронични Профилактика, диагностициране, лечение и специфични грижи за деца с хронични 
заболявания и медикозаболявания и медикозаболявания и медикозаболявания и медико----социални проблемсоциални проблемсоциални проблемсоциални проблеми; доотглеждане на недоносени деца; отглеждане, и; доотглеждане на недоносени деца; отглеждане, и; доотглеждане на недоносени деца; отглеждане, и; доотглеждане на недоносени деца; отглеждане, 
възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от 
родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за 
общносттаобщносттаобщносттаобщността    

18 Ограничаване и оценка на временната иОграничаване и оценка на временната иОграничаване и оценка на временната иОграничаване и оценка на временната и трайно намалена работоспособност трайно намалена работоспособност трайно намалена работоспособност трайно намалена работоспособност    

19 
Осъществяване на контрол върху дейността на структурите, ангажирани с проблемите на Осъществяване на контрол върху дейността на структурите, ангажирани с проблемите на Осъществяване на контрол върху дейността на структурите, ангажирани с проблемите на Осъществяване на контрол върху дейността на структурите, ангажирани с проблемите на 
експертизите за степен на уврежданияекспертизите за степен на уврежданияекспертизите за степен на уврежданияекспертизите за степен на увреждания    

20 
Осигуряване на медицински трансОсигуряване на медицински трансОсигуряване на медицински трансОсигуряване на медицински транспорт на болни в тежко състояние,порт на болни в тежко състояние,порт на болни в тежко състояние,порт на болни в тежко състояние, транспорт на кръв и  транспорт на кръв и  транспорт на кръв и  транспорт на кръв и 
кръвни пркръвни пркръвни пркръвни продукти; транспорт на психично болни пациентиодукти; транспорт на психично болни пациентиодукти; транспорт на психично болни пациентиодукти; транспорт на психично болни пациенти....    

 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на 

политиката 
 
В  СТРАНАТА: 
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Министерство на труда и социалната политика 
Министерство на околната среда и водите 
Областни администрации 
Сдружение на общините 
Органи на местното самоуправление 
Гражданска защита 
Синдикални, браншови и други обществени организации 
Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ  
Лечебни заведения за болнична помощ в страната 
Медицинските университети в страната 
Висшите медицински училища и Медицинските колежи в страната 
Структурите за детско и училищно здравеопазване 
Съсловни, браншови и пациентски организации 
 
С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Световна здравна организация                                                                             
NCCLS -  Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории     
Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
 
33..  ППООЛЛИИТТИИККАА  ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  „„ ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  ППРРООДДУУККТТИИ  ИИ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИТТЕЕ  
ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ””   
 

Визия за развитието на политиката 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 

 
Стратегическа цел – Осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и 

медицински изделия, отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност 
    

Оперативна цел: Лекарствени продукти и медицински изделия, които отговарят на 
стандартите за качество, безопасност и ефективност 
 

• Постоянно осъвременяване на нормативната база в областта на лекарствените 
продукти и медицинските изделия, отговарящи на правото на Европейския съюз. 

• Осигуряване на непрекъснат контрол и мониторинг на качеството, безопасността и 
ефикасността на разрешените за употреба лекарства в страната. 

• Текущо актуализиране на нормите и стандартите за производство,  разрешаване на 
употреба, разпространение, предписване и отпускане на лекарства и медицински изделия. 

• Редовно осъвременяване на националните здравни стандарти и  утвърждаване на 
диагностично-лечебни алгоритми. 

• Създаване на национална система за мониторинг на лекарствената използваемост и  
създаване на система за рационална лекарствена употреба.  

• Определяне на прозрачни критерии и ясни процедури за съставяне на единен 
позитивно-реимбурсен списък. 

• Дефиниране ролята и механизмите на взаимодействие между институциите, имащи 
отношение към лекарствената политика.  

• Усъвършенстване методиката за регулиране на пределни цени на лекарствените 
продукти, отпускани по лекарско предписание. 
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• Регистрация на цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание. 
• Подготовка на специалисти в областта на националната лекарствена политика. 

 
 
 
 
  Показатели за полза/ефект: 
1 Поддържане на отговорна и жизнена фарПоддържане на отговорна и жизнена фарПоддържане на отговорна и жизнена фарПоддържане на отговорна и жизнена фармацевтична индустриямацевтична индустриямацевтична индустриямацевтична индустрия    

2 Качествени лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на Качествени лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на Качествени лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на Качествени лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на 
населениетонаселениетонаселениетонаселението    

3 Стимули за превантивна медицина и икономически ефективно използване на лекарствените Стимули за превантивна медицина и икономически ефективно използване на лекарствените Стимули за превантивна медицина и икономически ефективно използване на лекарствените Стимули за превантивна медицина и икономически ефективно използване на лекарствените 
продукти и медицински изделияпродукти и медицински изделияпродукти и медицински изделияпродукти и медицински изделия    

4 ПоПоПоПо----ясно дефинясно дефинясно дефинясно дефинирани роли и отговорности в сферата на лекарствената регулацияирани роли и отговорности в сферата на лекарствената регулацияирани роли и отговорности в сферата на лекарствената регулацияирани роли и отговорности в сферата на лекарствената регулация    

5 ПоПоПоПо----голяма добавена стойност за данъкоплатецаголяма добавена стойност за данъкоплатецаголяма добавена стойност за данъкоплатецаголяма добавена стойност за данъкоплатеца    

6 Универсален достъп за основните здравни услугиУниверсален достъп за основните здравни услугиУниверсален достъп за основните здравни услугиУниверсален достъп за основните здравни услуги    

             
    

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на 
политиката. 
 
В  СТРАНАТА: 

Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ  
Лечебни заведения за болнична помощ в страната 
Медицинските университети в страната 
Висшите медицински училища и Медицинските колежи в страната 
Производители на лекарствени продукти и медицински изделия 
Търговски субекти – търговци на едро и дребно 
Съсловни, браншови и пациентски организации 
 
С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Световна здравна организация                                                                             
NCCLS -  Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории     
Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 

  
  
  

ІІVV..  ООССННООВВННИИ  ППААРРААММЕЕТТРРИИ  ННАА  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННААТТАА  ППРРООГГННООЗЗАА  
  
  

                              ППОО    ППРРИИХХООДДИИТТЕЕ  
 

Общият размер на предвидените приходи в бюджетната прогноза за 2012-2014 
година и  на Министерство на здравеопазването, е в размер на 40 000 хил.лв., за всяка от 
годините на бюджетната прогноза. Размерът на приходите е  разчетен съобразно с 
промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето и 
Закона за медицинските изделия, както и тарифите за таксите към тях. 

С най-голям относителен дял са приходите от държавни такси. Предвидените 
средства по параграф 25-00 „Държавни такси” са на база: 
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� Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по 
Закона за здравето – Регионални здравни инспекции – РЗИ; 

� Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (чл. 14 и чл. 21), събирани 
от Изпълнителна агенция по лекарствата; 

� Закон за медицинските изделия (чл. 7); 
� Тарифа за таксите, които се събират за издаване, промяна или подновяване на 

лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация 
по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; 

� Тарифа за таксите, които се събират по Закона за вредното въздействие на 
химичните вещества и препарати; 

� Такси по Закона за водите; 
� Такси по Закона за безопасни условия на труд; 
� Такси по Закона за лечебните заведения; 
� Такси по Закона за здравето. 

 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  ППОО  РРААЗЗХХООДДИИТТЕЕ  
 
 

Общият размер на прогнозните разходи в бюджетната прогноза за 2012-2014 година 
на Министерство на здравеопазването, е, както следва: 

- за 2012 г. – 468 185.0 хил.лв.; 
- за 2013 г. – 482 186.4 хил.лв.; 
- за 2014 г. – 494 924.4 хил. лв. 

  
11..  РРааззххооддии  ззаа  ббююдджжееттннииттее  ооррггааннииззааццииии  

 
 В системата на Министерство на здравеопазването през 2012 г.-2014 г. ще 
функционират 114 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения – юридически лица на 
бюджетна издръжка, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на 
здравеопазването. Групирането и разпределението на разходите по икономически елементи 
е съобразено със спецификата на отделните бюджетни структури и дейностите, които те 
извършват, съобразно приоритетността на съответните програми. 

Министерство на здравеопазването финансира следните второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити: 

ООппииссааннииее  ннаа  ппррииххооддииттее      
      
     

ПРИХОДИ (в хил. лв.) 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
 2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

Общо приходи: 40 000,0 40 000,0 40 000.0  40 000.0 
          
Данъчни приходи         
Неданъчни приходи 40 000,0 40 000,0 40 000.0 40 000.0 
Приходи и доходи от собственост 12 050,0 12 050,0 12 050 ,0 12 050 ,0 
Държавни такси 25 500,0 25 500,0 25 500.0 12 500.0 
Глоби, санкции и наказателни лихви 2 300,0 2 300,0 2 300.0 2 300.0 

Други неданъчни приходи 50,0 50,0 50,0 50,0 
Постъпления от продажби на нефинансови 
активи 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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• 28 Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП), 
• 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ),  
• 5 Национални центрове, 
• 31 Домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно социално 

положение (ДМСГД), 
• 12 лечебни заведения за психиатрична помощ (ДПБ), 
• 4 центъра по хемотрансфузиология (РЦТХ),  
• Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ),  
• Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ), 
• Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК),  
• Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД), 
• Център „Фонд за асистирана репродукция” (ЦФАР), 
• Изпълнителна агенция „Медицински одит”/ИАМО/. 
 

 Това са структури, изпълняващи по закон контролни и лечебни функции, здравни 
програми и проекти от регионално и местно значение. 
 Дейностите, които съгласно действащите закони (Закон за здравето; Закон за кръвта, 
кръводаряването и кръвопреливането; Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки) 
са определени като държавна отговорност и се финансират от държавния бюджет чрез 
бюджета на Министерство на здравеопазването са: 

� Опазване и контрол на общественото здраве; 
� Стационарна психиатрична помощ; 
� Трансплантация на органи, тъкани и клетки; 
� Медицинска експертиза на работоспособността; 
� Трансфузионна хематология; 
� Медицински транспорт; 
� Спешна медицинска помощ; 
� Медико-социални грижи за деца от 0-3 години; 
� Организационно и финансово подпомагане на лечението на български 

граждани на възраст до 18 години; 
� Организационно и финансово подпомагане на български граждани за 

извършване на дейности по асистирана репродукция; 
� Организационно и финансово подпомагане на български граждани за 

извършване на трансплантация на органи и стволови клетки в чужбина; 
� Контрол върху медицинското обслужване на гражданите. 
 

   По бюджетната прогноза на МЗ за 2012-2014 г. е предвидено увеличение на 
средствата на Център „Фонд за лечение на деца” /ЦФЛД/ с 2 171.5 хил. лв. спрямо 
утвърдените за 2011 г. за  обезпечаване на лечението на деца до 18-годишна възраст. 
Общият размер на средствата за лечение на деца през 2012 г. е  в размер на 5 172 хил. лева. 

  Независимо от значителното нарастване на броя на жените с репродуктивни 
проблеми, както и недостатъчното финансиране на дейността на Център „Фонд за 
асистирана репродукция” през 2011 г.  в размер на  13 000 хил. лева , в проекта на бюджет 
за 2012 г. не е предвидено увеличение на разходите за дейността.  

За финансовото обезпечаване на дейността през 2012 г. са разчетени в Централния 
бюджет средства в размер на 2 000.0 хил. лева. 
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22..  ССууббссииддииии  ззаа  ллееччееббннииттее  ззааввееддеенниияя  ззаа  ббооллннииччннаа  ппооммоощщ  
 
 
 В бюджетната прогноза на МЗ за периода 2012-2014 г. ., и по-конкретно по проекта 
на бюджет за 2012 г.  е предвидено намаление на субсидиите за държавните и общински 
лечебни заведения за болнична помощ за дейности, които съгласно действащи закони са 
определени като държавна отговорност на Министерство на здравеопазването.  
Значителното намаление на субсидиите за лечебните заведения за болнична помощ е в 
резултат на преразпределение на отговорностите и финансирането на определении 
медицински дейности, свързани с лечението и лекарствената терапия на онкологично 
болните и болните с бъбречна недостатъчност от Министерство на здравеопазването /МЗ/ 
към Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.   

1. Оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни 
състояния, преминали през спешните отделения, които не са 
хоспитализирани в същото лечебно заведение; 

2. Интензивно лечение; 
3. Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ и стационарно лечение на 

пациенти с психични заболявания; 
4. Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ на пациенти с кожно-

венерически заболявания; 
5. Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ и активно лечение на 

пациенти с активна туберкулоза; 
6. Продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и 

неспецифични белодробни заболявания; 
7. Лечение на пациенти с инфекциозни заболявания; 

7.1. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и 
стационарно лечение на пациенти със СПИН 

      7.2.диагностика и лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за 
предотвратяване на епидемиологичен риск 
      7.3 Лечение на активна туберкулоза на хоспитализирани лица; 
8. Високотехнологични дейности с национално значение по: 

8.1.  реконструктивни хирургически операции за реплантация на тъкани; 
8.2. диагностични изследвания с РЕТ/СТ аппаратура 
8.3. лапароскопска роботизирана хирургия 

9. Отдих и лечение на ветераните от войните един път годишно; 
10. Отдих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и 

военнопострадали един път годишно; 
11. Медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; 
12. Дейността на Националния раков център; 
13. Дневни психорехабилитационни програми за лечебните заведения; 
14. Субституиращи и поддържащи програми с метадон. 

 
                 Предвидените за всяка година от прогнозния период средства за осигуряване на 
гореизброените дейности са в размер на 130 000 хил.лв. 
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33..  ЦЦееннттррааллннии  ддооссттааввккии    
 
 

С предвидените средства за централни доставки на лекарствени продукти и 
медицински изделия по проектобюджета за 2012 г  и разчетите за 2013 и 2014 г. са 
предвидени средства в размер на 67 768, 4  хил. лв. ще се заплащат: 

• Лекарствени продукти за болни със СПИН, туберкулоза и психически и 
поведенчески зависимости, които са включени в Наредба № 34/25.11.2005 г., за 
реда за  заплащане от Републиканския бюджет на лечението на българските 
граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване – 11 626,6 хил. лв.; 

• Биопродукти (ваксини и специфични серуми) – 49 400,0 хил. лв.; 
• Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и 

радионуклидни прекурсори, включени в Наредба 34 от 2005 г. – 2 310,0 хил.лв.;  
• Медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване 

на кръв и кръвни съставки 3 850,0 хил.лв.; 
• Санитарна авиация – 400,0 хил.лв. 
• Специални рецептурни бланки – 100,0 хил.лв. 

 
 
                 

 
44..    РРааззххооддии  ззаа  ННааццииооннааллннии  ппррооггррааммии  ии  ппррооееккттии,,  ззааппллаащщааннии  оотт    

ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ззддррааввееооппааззввааннееттоо  
 
 

По проектобюджета на Министерство на здравеопазването за 2012 г. са предвидени 
средства в размер на 12 071,6 хил. лева. за финансиране на националните програми. 
Предвидено е финансиране за следните Национални програми: 

1. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България; 
2. Национална програма за редки болести ; 
3. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции ; 
4. Национална програма „Медицински стандарти в Р. България”; 
5. Национална програма за профилактика на хроничните инфекциозни 

заболявания – СИНДИ; 
6. Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Р. България ; 
7. Национална програма за действие по околна среда и здраве ; 
8. Национална програма по безопасност на храните ; 
9. Национална програма за контрол на ехинококозата  сред населението на 

страната 2012 -2015 г.; 
10. Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола 2012-2016г. 
11. Национална програма за борба с наркотиците .; 
12. Национална програма на Р.България за готовност за грипна епидемия ; 
13. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи на 

етническите малцинства; 
14. Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Р. България ; 
15. Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки ; 
16. Национална програма за намаляване вредите от злоупотребата с алкохол; 
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17. Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве; 
18. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 

г. в Р.България; 
19. Национална програма за профилактика на незаразните заболявания ; 
20. Национална програма за надзор и контрол на чревните паразитози в социалните 

заведения за деца и възрастни 2012-2014 г.; 
21. Национална програма за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции и 

ограничаване разпространението на антимикробната резистентност 2009 -2011 
г.; 

22. Национална програма за действие за осъществяване на политиката на психично 
здраве.  

 
 
        ККааппииттааллооввии    ррааззххооддии  

  
Предвидените средства за капиталови разходи за 2012 г. са  в размер на 20 500 хил. 

лв. за 2012 г.; за 2013 г. – 20 237,0 хил. лв.; за 2014 г. – 20 188 хил. лв. 

 

55..  ДДррууггии  ррааззххооддии  
 

В  проекта на бюджет на МЗ за 2012 г. и в прогнозата на МЗ за 2013-2014 г. са 
предвидени средства за следдипломно обучение и специализация на кадрите в системата на 
здравеопазването, средства за лечение на български граждани в чужбина, за издръжка и 
възнаграждения на националните и републикански консултанти и др. 

По бюджетната прогноза на МЗ за тригодишния период е предвидено увеличение на 
разходите за специализации по Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването със , съответно по години предвидените разходи са, както 
следва: 

- 2012 г. – 10 000,0 хил. лева; 

- 2013 г. – 10 000,0 хил. лева; 

- 2014 г. – 10 000,0 хил. лева. 

           Предвид недостатъчното финансиране на дейността за лечение в чужбина през 2011 
г., за 2012 г., за 2013 г. и за 2014 г. са предвидени 5 000  хил. лева. 

 

Описание на разходите 
  

ПРОГРАМИ за 2011 г. 
(Закон) 

(в хил. лв.) Общо 
разходи 

Ведомствени разходи 
 

Администрирани разходи 
 

 

 Общо 
По бюджета на 

ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други бюджети, 
фондове и сметки 

  
Общо по бюджета на МЗ 

 
 

712 000,0 214 255 ,7 214 255,7       - 497 744,3 497 744,3 
  

                - 
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 Политика 1 

 
117 706,5  45 468,7 45 468,7     72 237,8 72 237,8  

  
  

 
Програма 1 ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

 
19 890,2 

 
19 860,8 

 
19 860,8 

-  
29,4 

 
29,4 

  

 
Програма 2 ПРОФИЛАКТИКА НА 
НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 
11 102,9 

 

 
10 374,2 

 
10374,2 

  
728,7 

 
728,7 

 

Програма 3 ПРОФИЛАКТИКА И 
НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ 

 
80 005,0 

 
8 625,3 

 
8 625,3 

  
71 379,7 

 
71 379,7 

 

Програма 4 ВТОРИЧНА 
ПРОФИЛАКТИКА НА 
БОЛЕСТИТЕ 

 
4 812,4 

 
4 812,4 

 
8 412,4 

    

Програма 5  НАМАЛЯВАНЕ 
ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ 

 
1 896,0 

 
1 796,0 

 
1 796,0 

  
100,0 

 
100,0 

 
 

 
 Политика 2 

 
408 728,6  148 421,7  148 421,7    260 306,9 260 306,9  

  
  

 
Програма 6 ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ 

 
6 593,3 

 
1 601,0 

 
1 601,0 

  
4 992,3 

 
4 992,3 

 

 
Програма 7 БОЛНИЧНА ПОМОЩ  

 
163 018,9 

 
28 554,3 

 
28 554,3 

  
134 464,6 

 
134 464,6 

 

 
Програма 8 ДИСПАНСЕРИ 

       

Програма 9 СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 
71 804,5 

 
71 354,5  

 
71 354,5 

  
450,0 

 
450,0 

 

Програма 10 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА 
ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ 

 
2 499,8 

 
499,8 

 
499,8 

  
2 000,0 

 
2000,0 

 

Програма 11 ОСИГУРЯВАНЕ НА 
КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ 

 
11 014,2 

 
8 314,2 

 
8 314,2 

  
2 700,0 

 
2 700,0 

 

 
Програма 12 
МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА 
ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

32 265,1 

 
 

32 265,1 

 
 

32 265,1 

    

Програма 13 ЕКСПЕРТИЗИ ЗА 
СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНИЯ И 
ТРАЙНА 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 

 
6 649,5 

 
2 149,5 

 
2 149,5 

  
4 500,0 

 
4 500,0 

 

 
Програма 14 ХЕМОДИАЛИЗА 

 
69 883,3 

 
3 683,3 

 
3 683,3 

  
66 200,0 

 
66 200,0 

 

Програма 15 ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ 

 
45 000,0 

    
45 000,0 

 
45 000,0 

 

 
 Политика 3 

 
161 633,3  3 488,1 3 488,1     158 145,2 158 145,2  

  
  

Програма 16 ДОСТЪПНИ И 
КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВА И 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

 
161 633,3 

 
3 488,1 

 
3 488,1 

  
158 145,2 

 
158 145,2 

 

 
Програма 17 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
23 931,6 

 
16 877,2  

 
16 877,2 

  
7 054, 4 

 
7 054,4 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПРОГРАМИ за 2012 г. 
(Закон) 

(в хил. лв.) 
Общо 

разходи 
Ведомствени разходи 

 
Администрирани разходи 

 
 

 Общо 
По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други бюджети, 
фондове и сметки 

  
Общо по бюджета на МЗ 

 
468 185,0 223 729,1 223 729,1  244 455,9 244 455,9 

  
 

 
 Политика 1 

 
94 416,2 35 734,8 35 734,8    58 681,4 56 681,4   
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Програма 1 ЗДРАВЕН 
КОНТРОЛ 

 
20 922,8 

 
20 693,4 

 
20 693,4 

  
229,4 

 
229,4 

  

Програма 2 
ПРОФИЛАКТИКА НА 
НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 
11 195,8 

 
7 374,2 

 
7 374,2 

  
3 821,6 

 
3 821,6 

 

Програма 3 
ПРОФИЛАКТИКА И 
НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ 

 
59 220,4 

 
5 690,0 

 
5 690,0 

  
53 530,4 

 
53 530,4 

 

Програма 4 ВТОРИЧНА 
ПРОФИЛАКТИКА НА 
БОЛЕСТИТЕ 

       

 
Програма 5  НАМАЛЯВАНЕ 
ТЪРСЕНЕТО НА 
НАРКОТИЦИ 

 
3 077,2 

 
1 977,2 

 
1 977,2 

  
1 100,0 

 
1 100,0 

 
 

 
 Политика 2 

 
334 841,9 170 730,0 170 730,0  164 111,9 164 111,9  

 
Програма 6 
ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ 

 
6 508,6 

 
2 144,6 

 
2 144,6 

  
4 364,0 

 
4 364,0 

 

 
Програма 7 БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ  

 
183 995,5 

 
    51 497,6 

 
51 497,6 

  
132 497,9 

 

 
132 497,9 

 

 
Програма 8 ДИСПАНСЕРИ 

       

Програма 9 СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 
87 400,0 

 
73 000,0 

 
       73 000,0 

 

  
14 400,0 

 
14 400,0 

 

Програма 10 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА 
ОРГАНИ, ТЪКАНИ И 
КЛЕТКИ 

 
4 539,8 

 
539,8 

 
539,8 

  
4 000,0 

 
4 000,0 

 

Програма 11 
ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И 
КРЪВНИ СЪСТАВКИ 

 
13 450,0 

 
9 600,0 

 
9 600,0 

  
3 850,0 

 
3 850,0 

 

Програма 12 
МЕДИКОСОЦИАЛНИ 
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В 
НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

31 494,0 

 
 

31 494,0 

 
 

31 494,0 
 

    

Програма 13 ЕКСПЕРТИЗИ 
ЗА СТЕПЕН НА 
УВРЕЖДАНИЯ И ТРАЙНА 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 

 
7 454,0 

 
2 454,0 

 
2 454,0 

  
 5 000,0 

 
5 000,0 

 

 
Програма 14 
ХЕМОДИАЛИЗА 

       

Програма 15 ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ 

       

 
 Политика 3 

 
16 126,6 4 500,0 4 500,0    11 626,6 11 626,6 

  
  

Програма 16 ДОСТЪПНИ И 
КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВА 
И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 

16 126,6 4 500,0 4 500,0   11 626,6 11 626,6 

 

Програма 17 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 
22 800,3 

 
12 764,3 

 
12 764,3 

  
10 036,0 

 
10 036,0 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПРОГРАМИ за 2013 г. 
(Закон) 

(в хил. лв.) 
Общо 
разходи 

Ведомствени разходи 
 

Администрирани разходи 
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 Общо 
По бюджета на 

ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

  
Общо по бюджета на МЗ 

 
482 186,4 234 855,5 234 855,5  247 330,9 247 330,9  

  
 

 
 Политика 1 

 
 
 

96 417,9 36 879,9 36 879,9  59 538,0 59 538,0 
  
  

Програма 1 ЗДРАВЕН 
КОНТРОЛ 

 
21 336,7 

 

 
21 107,3 

 
21 107,3 

  
229,4 

 
229,4 

  

Програма 2 ПРОФИЛАКТИКА 
НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 
11 629,5 

 
7 763,6 

 
7 763,6 

  
3 865,9 

 
3 865,9 

 

Програма 3 ПРОФИЛАКТИКА И 
НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ 

 
60 231,8 

 
5 997,1 

 
5 997,1 

  
54 234,7 

 
54 234,7 

 

Програма 4 ВТОРИЧНА 
ПРОФИЛАКТИКА НА 
БОЛЕСТИТЕ 

       

Програма 5  НАМАЛЯВАНЕ 
ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ 

 
3 219,9 

 
2 011,9 

 
2 011,9 

 

  
1 208,0 

 
1 208,0 

 
 

 
 Политика 2 

 
344 871,6 180 436,6 180 436,6  164 435,0 164 435,0  

Програма 6 ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ 

 
6 532,6 

 
2 206,4 

 
2 206,4 

  
4 326,2 

 
4 326,2 

 

Програма 7 БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ  

 
189 482,8 

 
56 754,0 

 
56 754,0 

  
132 728,8 

 
132 728,8 

 

 
Програма 8 ДИСПАНСЕРИ 

       

Програма 9 СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 
90 492,2 

 
76 092,2 

 
76 092,2 

  
14 400,0 

 
14 400,0 

 

Програма 10 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА 
ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ 

 
4 554,2 

 
554,2 

 
                  554,2 

  
4 000,0 

 
4 000,0 

 

Програма 11 ОСИГУРЯВАНЕ 
НА КРЪВ И КРЪВНИ 
СЪСТАВКИ 

 
13 768,7 

 

 
9 788,7 

 
9 788,7 

  
3 980,0 

 
3 980,0 

 

Програма 12 
МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ 
ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

32 500,0 

 
 

32 500,0 

 
 

32 500,0 

    

Програма 13 ЕКСПЕРТИЗИ ЗА 
СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНИЯ И 
ТРАЙНА 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 

 
7 541,1 

 
2 541,1 

 
2 541,1 

  
5 000,0 

 
5 000,0 

 
 

 

Програма 14 ХЕМОДИАЛИЗА        

Програма 15 ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ 

       

 
 Политика 3 

 
17 910,5 

 
4 588,6 

 
4 588,6 

  
13 321,9 

 
13 321,9 

  
  

 
Програма 16 ДОСТЪПНИ И 
КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВА И 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

 
17 910,5 

 
4 588,6 

 
4 588,6 

  
13 321,9 

 
13 321,9 

 

Програма 17 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 
22 986,4 

 
12 950,4 

 
12 950,4 

  
10 036,0 

 
10 036,0 

 

  
ПРОГРАМИ за 2014 г. 

(Закон) 
(в хил. лв.) 

Общо 
разходи 

Ведомствени разходи 
 

Администрирани разходи 
 

 

 Общо 
По бюджета на 

ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

  
Общо по бюджета на МЗ 

 
494 924,4 244 690,5 244 690,5  250 233,9 250 233,9 
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Политика 1 

 
 
 

98 950,6 38 901,0   60 049,6 60 049,6  
 
Програма 1 ЗДРАВЕН 
КОНТРОЛ 

 
22 533,2 

 

 
22 303,8 

 

 
22 303,8 

  
229,4 

 
229,4 

  

 
Програма 2 ПРОФИЛАКТИКА 
НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 
12 056,6 

 
8 202,7 

 
8 202,7 

  
3 853,9 

 
3 853,9 

 

 
Програма 3 ПРОФИЛАКТИКА И 
НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ 

 
60 959,9 

 
6 331,6 

 
6 331,6 

  
54 628,3 

 
54 628,3 

 

 
 
Програма 4 ВТОРИЧНА 
ПРОФИЛАКТИКА НА 
БОЛЕСТИТЕ 

       

Програма 5  НАМАЛЯВАНЕ 
ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ 

 
3 400,9 

 
2 062,9 

 
2 062,9 

 

  
1 338,0 

 
1 338,0 

 
 

 
 Политика 2 

 
352 699,5 187 846,7 187 846,7  164 852,8 164 852,8  

 
Програма 6 ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ 

 
6 667,1 

 
2 297,2 

 
2 297,2 

  
4 369,9 

 
4 369,9 

 

Програма 7 БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ  

 
190 605,1 

 
57 622,2 

 
57 622,2 

  
132 982,9 

 
132 982,9 

 

 
Програма 8 ДИСПАНСЕРИ 

       

 
Програма 9 СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 
95 037,9 

 
80 637,9 

 
80 637,9 

  
14 400,0 

 
14 400,0 

 

Програма 10 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА 
ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ 

 
4575,4 

 
      575,4 

 
575,4 

  
4 000,0 

 
4 000,0 

 

Програма 11 ОСИГУРЯВАНЕ 
НА КРЪВ И КРЪВНИ 
СЪСТАВКИ 

 
14 166,1 

 

 
10 066,1 

 

 
10 066,1 

 

  
4 100,0 

 
4 100,0 

 

 
Програма 12 
МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ 
ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

33 978,8 

 
 

33 978,8 

 
 

33 978,8 
 

   
 
 

 

Програма 13 ЕКСПЕРТИЗИ ЗА 
СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНИЯ И 
ТРАЙНА 
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 

 
7 669,1 

 
2 669,1 

 
2 669,1 

  
5 000,0 

 
5 000,0 

 

 
 
Програма 14 ХЕМОДИАЛИЗА 

       

Програма 15 ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ 

       

 
 Политика 3 

 
20 014,2 

 
4 718,7 

 
4 718,7 

  
15 295,5 

 
15 295,5 

  
  

 
Програма 16 ДОСТЪПНИ И 
КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВА И 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

 
20 014,2 

 
4 718,7 

 
4 718,7 

  
15 295,5 

 
15 295,5 

 

 
Програма 17 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 
23260,1 

 
13 224,1 

 
13 224,1 

  
10 036,0 

 
160 036,0 

 

    

ООППИИССААННИИЕЕ  ННАА  ИИЗЗТТООЧЧННИИЦЦИИТТЕЕ  ННАА  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  
  

ИИЗЗТТООЧЧННИИЦЦИИ  ННАА  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ННАА  

ККООННССООЛЛИИДДИИРРААННИИТТЕЕ  РРААЗЗХХООДДИИ  ((  ХХИИЛЛ..ЛЛВВ..))  
ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  22001111  ГГ..  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  22001122  ГГ..  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  22001133  ГГ..  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  22001144  ГГ..  

    
771122  000000,,00  

 
468 185,0  482 186,4 

 
                 494 924,4  
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  VV..  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННАА  ППРРООГГННООЗЗАА  ППОО  ППРРООГГРРААММИИ  
  
  
  

ППРРООГГРРААММАА    №№  11  ““ ЗЗДДРРААВВЕЕНН  ККООННТТРРООЛЛ””   
 
 

 Цел на програмата: Осъществяване на ефективен здравен контрол върху 
обектите с обществено предназначение, стоките - имащи значение за здравето на 
населението, дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената 
среда. 
            

 

           Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги:/ 

           Населението на страната. 
 

 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 1 “ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

 
 
 

Бюджет 
2011 г. 

 
Прогноза 

2012 г. 
Прогноза 

2013 г. 
Прогноза 

2014 г. 

Продукт/услуга:           

Разработване на политика за осъществяване на 
здравен контрол           

ООББЩЩОО  РРААЗЗХХООДДИИ::   771122  000000,,00  468 185,0                                       494 924,4  

  
ООББЩЩОО    ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ::   

  
                                                    771122  000000,,00  

 
468 185,0  

 
448822  118866,,44  

 
                   494 924,4  

 
Собствени приходи 

  
4400  000000,,00  

  
4400  000000,,00  

  
                                                      4400  000000,,00  

  
4400  000000,,00  

Субсидия от републиканския 
бюджет 

  
334477  880000,,00  

  
333311  888855,,00  

  
334455  888866,,44  

  

  
335588  662244,,44  

Целеви средства от ЦБ         

Предприсъединителни програми на 
ЕС, вкл. съфинансиране от ДБ 

        

Структурни фондове, Кохезионен 
фонд, фондове за прилагане на ОСП 
и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането 
от ДБ 

        

Заеми         

Безвъзмездни помощи         

Други европейски фондове и 
програми, вкл. и национално 
съфинансиране 

        

 
Други 

  
332244  220000,,00  

  
              9966  330000,,00  

  
9966  330000,,00  

  
9966  330000,,00  
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Ø   изготвяне нормативни актове в срок бр. 3 3 3 3 

Ø   участия в работни групи бр. 5 22 22 22 

Ø   разработени указателни писма бр.  60 30 30 

Ø   разработени указания бр. 1 1 1 0 

Продукт/услуга:          

Осъществяване на контрол върху спазването на 
здравните изисквания          

Показатели за дейности по предварителен здравен 
контрол          
Ø   участия на представители МЗ и РЗИ в експертни 
съвети (ЕС) към общините, РИОСВ и други 
ведомства бр. 2526 2353 2367 2398 
                    -  разгледани проектни документации по 
ЗУТ бр. 22162 19805 19725 20035 

                    --  разгледани документации по ЕО и ОВОС бр.  1579 1644 1702 

                    --  разгледани документации по ЗОЗЗ бр.   3459 3481 3718 

Ø проведени експертни съвети в РЗИ бр.  1205 1201 1206 
              -  разгледани проектни документации по 
ЗУТ бр.  6085 6143 6168 

              -  разгледани документации по ЕО и ОВОС бр.  2078 2314 2554 

                    --  разгледани документации по ЗОЗЗ бр.  1278 1297 1381 
Ø   участия в приемателни комисии във връзка с 
въвеждането на обекти в експлоатация по реда на 
ЗУТ бр. 2125 1808 1866 1936 

Ø   издадени становища във връзка с въвеждането 
на обекти в експлоатация по реда на ЗУТ бр. 2047 2340 2388 2457 

Ø   извършени лабораторни анализи и измервания 

при въвеждане на обекти в експлоатация бр.  14909 16531 17330 

Ø издадени становища във връзка с извеждане от 
експлоатация на обекти работещи с открити 
източници на йонизиращи лъчения бр.  66 86 106 

Ø брой издадени здравни заключения във връзка с  
издаване на лицензия по чл. 60, ал. 2 от ЗБИЯЕ  бр.  530 550 570 

Показатели за проверка на води          

Ø   извършени проверки в обекти за производство 
на бутилирани натурални минерални, изворни и 
трапезни води бр.  203 213 223 

Ø  извършени проверки на обекти за търговия с 
бутилирани натурални минерални, изворни и 
трапезни води   бр.  7734 7765 7802 

Ø   брой анализи на бутилирани натурални 
минерални, изворни и трапезни води бр.   3617 3692 3766 
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Показатели за контрол на обекти с обществено 
предназначение(ООП)          

Ø   проверки на ООП  бр.  140673 142070 143733 

Ø   проверки   бр.  24778 25077 25357 

Показатели за контрол върху дейността на 
службите по трудова медицина          

Ø   проверки бр. 547 1292 1297 1302 

Показатели за радиационна защита          

Ø   проверки бр. 3866 3451 3466 3476 

Ø   контролни измервания бр. 9277 8810 8830 8850 

Ø   оценени дози бр. 2500 500 500 500 

Ø   установени и коригирани референтни нива бр. 3 2 2 20 
Ø анализ на резултатите от извършени прегледи на 
лица бр. 6170 9600 9600 9600 
 
 
 
      

Продукт/услуга:          

Регистрационен и разрешителен режим           

Показатели за регистрация          

Ø   регистрирани обекти по ЗХ бр.  43 45 46 

Ø регистрирани обекти по Закон за здравето бр.  20210 20434 20925 

Ø  регистрирани фирми и юридически лица за 
извършване на дейност по облъчване на храни с 
йонизиращи лечения  бр. 1 0 0 0 

Ø регистрирани фирми и юридически лица за 
извършване на дейност по изпитване на качеството 
на медицинска и радиологична апаратура бр. 9 0 0 0 

Показатели за разрешения          
Ø   издадени разрешения за пускане на пазара на 
биоциди бр. 150 150 150 150 

Ø   издадени здравни сертификати за износ на 
козметични продукти  бр. 80 80 50 50 

Ø   издадени сертификати за минерална вода от 
конкретен водоизточник бр. 2 2 2 2 

Ø издадени удостоверения за регистрация и 
пререгистрация на служби по трудова медицина бр.  50 50 50 
Ø становище по проект за оразмеряване, 
изграждане и експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водостнабдяване и около водоизточниците 
на минерални води, използвани за лечебни, бр.  266 285 287 
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профилактични, питейни и хигиенни нужди 

издадени разрешения за облъчване на храни с 
източници на йонизиращи лъчения бр.  0 0 0 

Продукт/услуга:          

Лабораторни изследвания          

Показатели за фактори на жизнената среда          

Ø   проби питейни води бр. 32328 20661 20721 20752 

Ø   изследвания питейни води бр. 356008 318978 319313 319660 

Ø   проби води за къпане бр.  1364 1364 1364 

Ø   изследвания води за къпане бр.  9560 9560 9563 

Ø   проби минерални води бр.  955 977 992 

Ø   изследвания минерални води бр.  9547 9702 9830 

Ø   проби  води от басейни бр.  2851 2874 2904 

Ø   изследвания води от басейни бр.  29602 29855 30272 

Ø   проби атмосферен въздух бр. 72182 52081 52096 51511 

Ø   изследвания атмосферен въздух   77421 51525 51540 50955 

Ø  измервания на шум и вибрации бр.  7985 8470 8548 

Ø измервания на електромагнитни полета  бр.  241 292 330 

Ø измервания на осветеност, микроклимат, прах и 
токсични вещества и др. в обекти бр.  54188 54923 55637 

Показатели за контрол на продукти и стоки със 
значение за здравето на човека          

Ø   проби бр.  5698 5719 5735 

Ø   изследвания   бр.  13255 13315 13364 

Показателиза радионуклеиди          

Ø   проби бр. 1422 1039 1044 1049 

Ø   анализи бр. 3712 2698 2703 2708 

Ø   измервания бр. 2690 1800 1815 1830 

Показатели за изследвания          
Ø   проведени специализирани медицински 
изследвания и биологична дозиметрия бр.  8600 8600 8600 

      

Продукт/услуга:          

ДРУГИ          

Показатели       

           

Ø изготвени мониторингови програми (нови и 
актуализирани) за качеството на питейните води  бр.  183 183 183 
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Ø въвеждане на данни в информационната система 
за мониторинга на питейните води  

бр. 
работни 
дни  1658 1663 1670 

Ø изготвени профили на зоните за къпане (нови и 
актуализирани) бр.  93 51 51 
Ø изготвени доклади до Европейската комисия 
относно качеството на питейните води и водите за 
къпане  бр.  2 1 1 
Ø изготвени планове, отчети, доклади, справки и 
др., свързани с дейността по ДЗК  бр.  30 30 30 

Продукт/услуга:          

Предоставяне на обучение          

Показатели за повишаване на квалификацията          

Ø   проведени курсове бр.  99 102 108 

 
 
 
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 

� Действия, насочени към предпазването на населението от възникване на 
заболявания, чрез лабораторни изследвания на опасни продукти.  

� Предпазване от използването на опасни общо употребими предмети. 
� Предпазване от употребата на опасни води за пиене и къпане.  
� Действия, насочени към предпазването на населението от въздействието на 

йонизираща радиация и опасни отпадъци, с цел осъществяване на ефективен 
здравен контрол. 

� Издаване на разрешения и сертификати. 
� Контрол по реда на ЗУТ. 

 
 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 
1. Промяна в законодателството. 
2. Дадени препоръки от Европейската комисия, по време на извършвани проверки в 

страната. 
3. Недостатъчно финансиране; 
4. Недостатъчен брой квалифицирани кадри. 

 
Организационни структури, участващи в програмата - РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ 

 
                 Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Обществено 
здраве” 
 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата  

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
          

 Прогноза   Прогноза  

№ Програма № 1 Здравен контрол 

 
Бюджет 
2011 г.  

 Прогноза 
2012 г.  

 Разлика к.3-
к.2  2013 г.  

 Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  
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   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 19 860,8 20 693,4 832,6 21 107,3 413,9 22 303,8 1 196,5                      

     Персонал 16 638,6 18 757,7 2 119,1 19 571,6 814,9 20 768,1 1 196,5 

     Издръжка 3 222,2 935,7             -2 286,5 935,7  935,7  

     Капиталови разходи                       1 000,0 1 000,0     600 ,0 -400,0 600 ,0  

                           -           

1 
Ведомствени разходи по 

бюджета на ПРБК: 19 860,8 20 693,4 832,6 21 107,3 413,9 22 303,8 1 196,5                      

     Персонал 16 638,6 18 757,7 2 119,1 19 571,6 814,9 20 768,1 1 196,5 

     Издръжка 3 222,2 935,7             -2 286,5 935,7  935,7  

     Капиталови разходи                       1 000,0 1 000,0     600 ,0 -400,0 600 ,0  

                           -           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки                                                 

     Персонал          

     Издръжка          

     Капиталови разходи          

  От тях за: *           

 2.1 1.....................................          

 2.2 2....................................          

 2.3 3....................................          

                  

  
Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  29,4 229,4 200,0 229,4 0 229,4 0 

  1.Издръжка  200,0 200,0 200,0 0 200,0 0 

  2.Степендии 29,4 29,4  0 29,4 0 29,4 0 

  
3. Субсидии за нефинасови 

предприятия        

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на болнична 
помощ        

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски 
организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1. Издръжка        

  2.Стипендии        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 29,4 229,4 200,0 229,4 0 229,4 0 

           

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 19 890,2 20 992,8 1 032,6 21 336,7 414,0 22 533,2 1 196,5                      
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  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 19 890,2 20 992,8 1 032,6 21 336,7 414,0 22 533,2 1 196,5                      

           

  Численост на щатния персонал 1 734 1 676 -58 1 676 0 1 676 0 

  
Численост на извънщатния 
персонал        

  

С планираните средства за изпълнението на програмата през тригодишния период се 
обезпечават дейностите на РЗИ, Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА) и Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), за 
извършване на лабораторни изследвания, вземане на проби от води, почви, въздух и др., 
както и спазване на здравните изисквания. 

Ще се финансират и дейности в  изпълнение на Националната стратегия по 
безопасност на храните. 

  
  
  
  

 
 
 
 

ППРРООГГРРААММАА  22  ““ ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ННАА  ННЕЕЗЗААРРААЗЗННИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ””   
 
 
 Цел на програмата: Ограничаване разпространението на най-често срещаните 

незаразни заболявания. 

 

 Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти 

/услуги:/ 

 Населението на страната. 
         

  
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 2 “ ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

Продукт/услуга:            

Разработване на политика по профилактика на 
незаразните заболявания           

Показатели            

1.   Разработени нормативни актове бр. 

 
 
 
1 1 1   
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2.   Разработени методични указания и ръководства бр. 
 
 
1 3 2 2 

3.  Разработени национални програми бр. 
 
 
4 3 3 3 

Продукт/услуга:           

Дейност по профилактични програми и проекти          

1. Реализирани дейности по международни 
програми по профилактика на незаразните 
заболявания 

бр.  

978 977 974 

2. Реализирани дейности по национални програми 
по профилактика на незаразните заболявания 

бр.  
5030 5112 5170 

3.  Реализирани дейности по регионални програми 
по профилактика на незаразните заболявания 

бр.  

403 428 441 

Продукт/услуга:           

Оценка на риска от влиянието на факторите на 
жизнената среда и начина на живот          

Показатели          

1. Проучвания за влиянието на факторите на 
жизнената среда, вкл. работната среда сред 
различни групи от населението 

бр.  

45 45 45 

2. Проучвания за въздействието на йонизиращите 
лъчения върху здравето на рискови групи и 
население като цяло 

бр.  

3 3 3 

3. Проучвания за влиянието на начина на живот, 
знания и нагласи сред различни групи от 
населението 

бр.  

115 112 110 

4. Проучвания на факторите на стреса и влиянието 
им върху здравето  

бр.  
14 15 14 

5. Проучвания за психосоциалните фактори на 
труда, организационния климат, тревожност, 
депресия и социално значими заболявания 

бр.  
  2 1 

6. Анализ на здравно демографското състояние на 
населението 

бр.  
23 23 23 

7.   Изготвени доклади, анализи, оценки за 
влиянието на факторите на жизнената среда, вкл. 
работната среда и за знанията, нагласите и 
практиките сред различни групи от населението:  

бр. 

 
 
 

35 100 99 98 
8. Оценка на риска за пациенти, възрастни и деца 
при медицинско облъчване с йонизиращо лъчение: 

бр.  
      

Продукт/услуга:           

Оценка на учебната натовареност          

Показатели          

1. Оценени паралелки за установяване седмичната 
учебна натовареност на учениците 

бр.  

20914 20837 20821 
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2. Училища, обхванати с оценки  %  
100 100 100 

Продукт/услуга:           

Мониторинг и лабораторни изследвания          

Показатели бр.        

1.  Разработване и прилагане на системи за 
мониторинг 

бр.  
14 14 14 

2.  Лабораторни изпитвания и измервания по 
мониторингови програми: 

бр.  
10532 10532 10532 

Продукт/услуга:           

Научна дейност          

Показатели          

 1. Участия в конгреси, научни конференции, 
семинари с доклади или постери 

бр.  

26 26 26 

 2. Изготвени доклади, съобщения  на национални и 
международни форуми 

бр.  

35 35 35 

3. Участие в  написването на учебници/монографии  бр.  
1 2 2 

4. Публикации в научни списания бр.  
30 30 30 

5. Разработване на научно-приложни задачи бр.  
9 9 9 

6. Изготвени рецензии на научни трудове - 
дисертации, проекти, теми 

бр.  
10 10 10 

7. Научно ръководство на докторанти, дисертанти бр.  
2 2 2 

8. Внедряване на разработки в РЗИ бр.  
      

 9. Провеждане на проучвания и изготвяне на 
анализи и прогнози от въздействието но ниски дози 
йонизиращо лъчение 

бр.  

2 2 2 

Продукт/услуга:           

Здравно образование на населението          

Показатели           

1. Проведени обучителни дейности (беседи, 
курсове, семинари и други) сред различни рискови 
и възрастови групи от населението 

бр.  

4652 4776 4894 

2. Изготвени информационни  и методични 
материали 

бр.  

206 225 238 

3. Разпространени информационни материали бр. 
 

296133 290407 271507 308007 

4. Проведени здравно - информационни и 
образователни кампании сред населението 

бр.  

277 282 291 

5. Участия в електронните средства за масово 
осведомяване (радио, ТV) бр.  

2488 2540 2590 
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6. Публикувани материали в пресата и в интернет бр.  
2194 2261 2371 

Продукт/услуга:           

Предоставяне на обучение на медицински и 
немедицински специалисти, докторанти, 

специализанти, медиатори 

   

      

Показатели           

1. Проведени основни курсове бр.  3 3 3 

2. Проведени тематични курсове бр.  
7 7 7 

3. Проведени семинари бр.  
9 9 9 

4. Обучение на докторанти и специализанти бр.  
2 2 2 

5. Обучителни дейности с медицински специалисти 
от детски градини и училища (курсове, семинари и 
други) 

бр.  

170 185 198 

6. Обучителни дейности с медиатори ( курсове, 
семинари и други) 

бр.  

56 61 63 

Продукт/услуга:           

Здравен контрол           

Показатели           

1.  Проверки  за спазване на седмичните разписания  бр.  1853 1858 1863 

2. Проверки за спазване на забраната за 
тютюнопушене, за предлагане на алкохол и за пряка 
реклама на спиртни напитки по ЗЗ 

бр.  

31908 32514 32619 

3. Проверки по храненето на организирани 
колективи за спазване на здравните изисквания 

бр.  
1307 1347 1357 

  
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 

� Проучване на влиянието на факторите на околната среда върху здравето на 
населението с цел ограничаване на най-често срещаните незаразни заболявания.  

� Разработване на нормативна база. 
� Изпълнение на профилактични програми и проекти. 
� Научна дейност. 
� Контролна дейност. 

  
    
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите 
на програмата: 

1. Промяна в законодателството; 
2. Недостатъчно финансиране; 
3. Недостатъчен брой квалифицирани кадри. 

 
Организационни структури, участващи в програмата - РЗИ, НЦРРЗ, Дирекция 
„Обществено здраве”. 
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Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Обществено здраве”. 
 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

  
  

          

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
          

 
Прогноза  

 
Прогно

за  

№ 

Програма № 2 Профилактика 
на незаразните болести  

 Бюджет 
2011 г.  

 
Прогноза 

2012 г.  

 
Разлик
а к.3-
к.2   2013 г.  

 Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 
Разлик
а к.7-
к.5  

                       1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 10 374,2 7 374,2 -3 000.0 7 763,6 389,4 8 202,7 

 
 

   439,1     

     Персонал 7 059,6 7 059,6   7 395,0 335,4 7 888,1 493,1 

     Издръжка 3 314,6 314,6 -3 000,0    314,6 0    314,6  

     Капиталови разходи       54,0 54,0   

           

1 

Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК: 10 374,2 7 374,2 -3 000 7 763,6 389,4 8 202,7 

 
 

439,1     

     Персонал 7 059,6 7 059,6   7 395,0 335,4 7 888,1 493,1 

     Издръжка 3 314,6 314,6 -3 000,0 314,6 0 314,6  

     Капиталови разходи    54,0 54,0   

           

2 

Ведомствени разходи по други 
бюджети, фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

                  

  

Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  728,7 3 821,6 3 093,0 3 865,9 44,2 3 853,9 -12,0 

  1.Издръжка 703,2 3 796,1 
    

3 093,0 3 840,4 44,2 3 828,4 
 

-12,0 

  2.Степендии 25,5 25,5  25,5  25,5  

  

3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  

4. Субсидиии за осъществяване 
на болнична помощ        

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски        
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организации и дейности 

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи 
по други бюджети, фондове и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 728,7 3 821,6 3 093,0 3 865,9 44,2 3 853,9 -12,0 

           

  

Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 11 102,9 11 195,8 92,9 11 629,5 433,6 12 056,6 427,0 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 11 102,9 11 195,8 92,9 11 629,5 433,6 12 056,6 427,0 

           

  Численост на щатния персонал 847 847  847  847  

  

Численост на извънщатния 
персонал        

  
 

         

С планираните средства за изпълнението на програмата за периода 2012-2014  г., ще 
се обезпечат дейностите на РЗИ, НЦРРЗ за проучване на влиянието на факторите на 
околната среда върху здравето на населението и ограничаване на най-често срещаните 
незаразни заболявания.  

Предвидено е и финансиране на следните национални програми и проекти:  
� Национална програма СИНДИ; 
� Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето;  
� Национален план за действие по околна среда и здраве;  
� Здравна стратегия за лица в неравностойно положение; 
� Национална програма за ограничаване на остеопорозата; 
� Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве; 
� Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 

18 години в България; 
� Национална програма за намаляване вредите от злоупотребата с алкохол; 
� Национална стратегия за профилактика на хроничните неинфекциозни 

заболявания. 
 

 
 
 

ППРРООГГРРААММАА  №№  33  ““ ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ИИ  ННААДДЗЗООРР  ННАА  ЗЗААРРААЗЗННИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ””   
 
 Цел на програмата: Ограничаване възникването и разпространението на 

заразни болести, поддържане на сигурна система за своевременно разпознаване и 

съобщаване на случаите на заразни болести, осигуряване на качествена диагностика на 



 
                                          РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ    

                                                ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  
 

 31 

заразните болести, опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с 

висок епидемичен риск  

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

 Населението на страната. 

 

  
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 3 “ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”  

  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 

 
 

Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

Продукт/услуга:            

Разработване на политика по профилактика 
и надзор на заразните болести           

Показатели           

Ø разработени нормативни актове бр. 
 

1 1 1 1 

Ø участие в разработване на нормативни актове бр.  
4 5 3 

Ø   разработени методични указания бр. 
 

1 13 12 12 

Ø разработени методики   
 

0 15 12 12 

Ø   разработени ръководства бр. 
 

1 9 9 7 

Ø   разработени национални програми бр. 
 

1 3 2 2 

Продукт/услуга:           

Имунопрофилактика – Изпълнение на 
Имунизационния календар на Република 

България 

   

      

Показатели          

Ø закупени и разпределени ваксини, 
специфични серуми и имуноглобулини съгласно 
Наредба № 15 за имунизациите в Р България  

% 

 
 
 
 

100% 100% 100% 100% 

Ø обобщен национален годишен план и отчет за 
необходимите и изразходвани биопродукти  

бр.  

1 1 1 

Ø     разпределени и раздадени биопродукти на 
ОПЛ и МБАЛ 

%  

100% 100% 100% 

 Ø проверки на ОПЛ  по имунопрофилактиката бр.  
11470 11700 11600 
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Ø  одобрени планове и отчети от ОПЛ за 
подлежащи и обхванати с имунизации 

%  
100% 100% 100% 

Ø   изготвени отчети от РЗИ за подлежащи и 
обхванати с имунизации 

бр.  
56 56 56 

Ø   имунизирани в имунизационните кабинети на 
НЦЗПБ и РЗИ 

бр.  
14510 14700 14650 

Ø   епидемиологични проучвания на съобщени 
нежелани реакции след ваксинация 

%  

100% 100% 100% 

Ø изготвен годишен национален отчет на 
нежеланите реакции след ваксинация 

бр.  
1 1 1 

Ø   изготвени анализи по имунопрофилактиката бр.  
56 56 56 

Ø изготвен национален годишен анализ на 
имунизациите 

бр.  
1 1 1 

Ø   изготвени отчети от РЗИ за налични 
биопродукти 

бр.  
56 56   

Продукт/услуга:           

Контрол на заразните болести    
      

Показатели          

Ø анализирани отчети и доклади за дейността на 
РЗИ по надзора и контрола на заразните болести 

бр.  

1 1 1 

Ø реализирани дейности по национални и 
регионални програми по профилактиката, 
контрола и надзора на заразните и паразитни 
болести 

%  

100% 100% 100% 

Ø издадени списания, книги бр.   3 3 3 

Ø   издадени информационни и обучителни 
материали 

бр.  
5680  4300 4400 

Ø   проведени национални  и местни кампании бр.  
52 47 54 

Ø извършени проверки в лечебни, детски и 
учебни заведения по профилактиката и надзора 
на заразните и паразитни болести, вкл. и по 
контрола на ВБИ  

бр.  

101639 101500 101600 

Ø  набрани проби за контрол на 
дезинфекционния и стерилизационния режим в 
лечебни заведения 

%  

100% 100% 100% 

Ø разработени и приложени специфични 
противоепидемични мерки при възникнали 
епидемични и вътреболнични взривове 

качествен 
показател 

 

      

Ø   изготвени седмични справки и бюлетини по 
проблемите на заразните болести 

бр.  
1212 1250 1500 

Ø   организационно-методична помощ бр.  
14678 14700 14760 
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Продукт/услуга:           

Предоставяне на обучение          

Показатели:          

Ø   проведени обучения по проблемите на 
заразните и паразитните болести 

бр.  
198 225 260 

Ø проведени тематични курсове за СДО по 
проблемите на заразните и паразитни болести       

бр.  
30 30 30 

Ø индивидуално обучение на специализанти, 
докторанти   

бр.  
28 31 32 

Ø докторантури бр.  
8 7 7 

Ø проведени обучения със СЗО и Европейски 
център за контрол на заболяванията 

бр.  

7 7 7 

   

   

Продукт/услуга:           

Диагностика и профилактика    
      

Показатели          

Ø извършени  епидемиологични проучвания на 
регистрираните  заразни болести в заразните 
огнища  

бр. 

 
 
 

38056 37295 37400 37500 

Ø   обхванати лаборатории от системата за 
независим контрол на качеството на 
диагностичната дейност 

бр. 

 
 
 

477 503 534 554 

Ø   извършени първични и консултативни 
прегледи и манипулации 

бр. 

 
 
 

18500 6530 6595 6640 

Ø    контрол на качеството на дейността на 
лабораториите, осъществяващи 
микробиологична, вирусологична, 
паразитологична и имунологична диагностика в 
страната 

бр.  

2014 2015 3216 

Ø   изследвани материали за референтна, 
специализирана и рутинна диагностика  

бр.  

29550 31325 32700 

Продукт/услуга:           

Уведомителен  режим 
   

      

Показатели          

Ø Регистрирани фирми за дейности по 
дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

бр.  
27 20 30 

Продукт/услуга:           



 
                                          РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ    

                                                ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  
 

 34 

Разрешителни режими 
   

      

Показатели          

Ø   Издадени становища за класификация на 
опасни болнични отпадъци 

бр. 
 

239 
314 350 360 

Продукт/услуга:           

Управление на проекти 
   

      

Показатели          

Ø управление и участие в международни 
проекти 

бр.  
9 9 9 

Ø управление и участие в проекти на 
национално ниво 

бр.  
7 7 7 

Ø   изготвени анализи, доклади и информации бр.  
15 15 15 

Ø   проведени национални съвещания за 
отчитане на резултатите 

бр.  

3 5 5 

Продукт/услуга:           

Лабораторни изследвания    
      

Показатели          

Ø извършени изследвания -  
микробиологични, вирусологични, 
паразитологични и серологични 

бр.  

915499 920000 924000 

Ø извършени рутинни лабораторнии 
изследвания 

бр.  
30500 37000 37000 

Ø извършени специализирани лабораторни 
изследвания 

бр.  
13200 14325 15475 

Ø извършени референтни лабораторни 
изследвания                                             

бр.  
14350 19700 20425 

Продукт/услуга:           

     Научна дейност          

Показатели          

 Ø Участия в конгреси, научни конференции, 
семинари 

бр. 
 223 211 234 

 Ø Изготвени доклади, съобщения  на 
национални и международни форуми 

бр. 
 158 175 173 

Ø  Участие в  написването на 
учебници/монографии  

бр. 
 18 14 19 

Ø Публикации в научни списания 
бр. 

 177 191 202 

Ø Внедряване на разработки на НЦЗПБ в 
лечебните заведения и РЗИ 

бр. 
 12 14 15 
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Продукт/услуга: 
  

        

Управление на проекти – дирекция „УСДП”            

Показатели           

   разработени нормативни документи: 
наредби, инструкциии, методични указания и др. 

бр. 
4 4 4 4 

   обучени  лица от здравния/социалния сектор, 
образование, държавна и общинска 
администрация, полиция, правосъдие и армия 

бр. 
898 650 300 300 

   издадени информационни и обучителни 
материали 

бр. 
10 10 10 10 

   проведени национални  и местни кампании бр. 145 145 145 145 

   ХИВ-позитивни лица, обхванати в системата 
на медицинското обслужване, грижи и подкрепа 

бр. 
858 1064 1319 1636 

   лица от уязвимите групи (инжектиращи 
наркомани, хомо-бисексуални мъже, 
проституиращи, затворници, бежанци/мигранти, 
роми и др.)  достигнати с нископрагови 
превантивни и социални услуги  за СПИН и 
туберкулоза 

бр. 

81264 81919 84663 87486 

   лица от уязвимите групи, обхванати от 
епидемиологични проучвания за биологични и 
поведенчески индикатори за СПИН и скрининг 
за риска от туберкулоза 

бр. 

34300 33100 20500 20500 

   изготвени анализи, доклади и информации бр. 15 15 15 15 

   развитие и поддържане на национална 
информационна система за мониторинг и оценка 
на Програмата 

% 
100 100 100 100 

  
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 

� Осигуряване на ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на Република 
България. 

�  Предприемане на действия, с цел ограничаване на най-често срещаните заразни 
заболявания, както следва:  
- Дейности по осигуряване на адекватна и качествена диагностика на ХИВ и 
сексуално предавани инфекции чрез регулярно снабдяване с диагностикуми за ХИВ, 
вирусни хепатити В и С и сифилис. В страната съществуват изградени 19 Кабинети 
за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ.  
- Дейности по осигуряване на безопасност на кръвта, кръвните продукти и 
медицинските манипулации – в съответствие с разпоредбите на Съвета на Европа и 
СЗО ще продължи изследването на  всяка единица взета кръв за ХИВ, хепатит Б, 
хепатит С и сифилис. 
- Дейности по осигуряване на постекспозиционна профилактика (ПЕП) и 
универсални предпазни мерки; както и  превенция на предаването на ХИВ инфекция 
от майка на дете – ще се предоставят необходимите лекарства за ПЕП и за 
недопускане на вертикална трансмисия на ХИВ от майка на дете. 
- Дейности по осигуряване на качествено проследяване, лечение,  грижи и подкрепа  
за хората, живеещи с ХИВ в страната – лечението с антиретровирусна терапия (АРВ) 
и мониторинга на терапията за лицата с ХИВ са напълно достъпни и безплатни в 
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страната за всяко лице, което се нуждае.  В страната е въведена децентрализирана 
система за лечение и наблюдение на лицата, които се лекуват с АРВ терапия чрез 
изграждането на 5 сектора за лечение на ХИВ в София, Варна, Пловдив, Плевен и 
Стара Загора. Изградени са и функционират 3 кабинета за психо-социална подкрепа 
за хората, живеещи с ХИВ.  

� Разработване на нормативна база. 
� Изпълнение на профилактични програми и проекти. 
� Научна дейност. 
� Контролна дейност. 

  
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 
1.   Промяна в законодателството; 
2.   Ограничено финансиране; 

 
 Организационни структури, участващи в програмата –  НЦЗПБ,  РЗИ. 
  

Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, дирекции “Обществено 
здраве” и “Управление на специализирани донорски програми”. 

 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

 
 
 
 
 

 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 
 

Прогноза  
 

Прогноза  

№ 

Програма № 3 
" Профилактика и 
надзор на заразните 
болести."  

 Бюджет 2011 
г.  

 
Прогноза 

2012 г. 
 Разлика 
к.3-к.2   2013 г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

              1 2 3 4 5 6 7 8 

І. 

Общо ведомствени 
разходи: 8 625,3 5 690,0 -2 935,3 5 997,1 307,1  6 331,6 334,5 

     Персонал 5215,5 5215,5  5 439,6 224,1 5 769,1 239,5 

     Издръжка 3 409,9 474,5 -2 935,3 474,5  474,5  

  

   Капиталови 
разходи    78,0 78,0 113,0 35,0 

           

1 

Ведомствени разходи 
по бюджета на 
ПРБК: 8 625,3 5 690,0 -2 935,3 5 997,1 307,1  6 331,6 334,5 

     Персонал 5215,5 5215,5  5 439,6 224,1 5 769,1 239,5 

     Издръжка 3 409,9 474,5 -2 935,3 474,5  474,5  

     Капиталови разходи    78,0 78,0 113,0 35,0 
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2 

Ведомствени разходи 
по други бюджети, 
фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

                  

  

Администрирани 
разходни параграфи 
**               

ІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи 

по бюджета  71 379,7 53 530,4 -17 849,3 54 234,7 704,3 54 628,3 393,6 

  1.Издръжка 71 332,1 52 482,7 -18 849,4 53 187,1 704,3 53 580,7 393,6 

  2.Стипендии 42,3 42,3  42,3  42,3  

  

3. Субсидии за 
нефинасови 
предприятия        

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на 
болнична помощ  1000,0 1 000,0 1 000,0  1 000,0  

  

     5. Разходи за 
членски внос и 

участие в нетърговски 
организации и 

дейности 5,3 5,3  5,3  5,3  

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи 
по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  

Общо 
администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 71 379,7 53 530,4 -17 849,3 54 234,7 704,3 54 628,3 393,6 

           

  
Общо разходи по 
бюджета (І.1+ІІ.): 80 005,1 59 220,4 -20 784,7 60 231,8 1 011,5 60 959,9 728,1 

           

  
Общо разходи 

(І.+ІІ.+ІІІ.): 80 005,1 59 220,4 -20 784,7 60 231,8 1 011,5 60 959,9 728,1 

            

  
Численост на щатния 

персонал 647 647  647  647  
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Численост на 
извънщатния 

персонал        
 

 

С планираните средства за изпълнението на програмата за тригодишния период 
следва да се обезпечат дейностите на РЗИ, НЦОЗА и Националния център по заразни и 
паразитни болести, свързани с профилактиката и контрола на заразните болести. 

Предвидени са средства за закупуване на ваксини за изпълнение на Имунизационния 
календар на Република България и на специфични серуми и имуноглобулини за лечебна цел 
(имунопрофилактика) по централна доставка. 

Предвиденото финансиране е за следните национални програми и проекти:  
� Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции;    
� Национална програма за надзор и контрол на чревните паразитози в социалните 

заведения за деца и възрастни;     
� Национална програма за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции 
�  и ограничаване разпространението на антимикробната резистентност;    
� Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола;     
� Национална програма на Република България за готовност за грипна пандемия; 
� Национална програма за контрол на ехинококозата. 

 

 
ППРРООГГРРААММАА  №№  44  ““ ВВТТООРРИИЧЧННАА  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ННАА  ББООЛЛЕЕССТТИИТТЕЕ””   

 
  За тригодишния период е предвидено Програмата да се закрие.  
 

  
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

          

 
Прогноза  

 
Прогноза  

№ 

Програма № 4 "Вторична 
профилактика на болестите"  

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г.   

 Разлика 
к.3-к.2   2013 г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 4 812,4  -4812,4     

     Персонал 4 230,8  -4 230,8     

     Издръжка 581,6  -581,6     

     Капиталови разходи        

           

1 

Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК: 4 812,4  -4812,4     

     Персонал 4 230,8  -4 230,8     

     Издръжка 581,6  -581,6     

     Капиталови разходи        

           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки        

     Персонал        
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     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................          

                  

  
Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета         

  1.Издръжка        

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  
4. Субсидиии за осъществяване 
на болнична помощ        

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски 
организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1.....................................        
  2....................................        
  3....................................        
                 

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.):        

           

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 4 812,4  -4812,4     

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 4 812,4  -4812,4     

           

  Численост на щатния персонал 438  -438     

  
Численост на извънщатния 
персонал        

  

  
 
 

ППРРООГГРРААММАА  №№  55  ““ ННААММААЛЛЯЯВВААННЕЕ  ТТЪЪРРССЕЕННЕЕТТОО  ННАА  ННААРРККООТТИИЦЦИИ””   
  

  

  

 Цел на програмата: Провеждане на политика по намаляване търсенето на 

наркотици, включваща приоритетни области като превенция на употребата, контрол, 

лечение, психосоциална рехабилитация, намаляване на здравните и социални рискове 

от употребата на наркотици, поддържане и развитие на публична информационна 

система в областта на наркотиците. 
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Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

-Обществото 

- Лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества 

       

  

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма  5  ”Намаляване 
търсенето на наркотици”  

 

 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

                       Продукт/услуга:      

          Разработване на нормативна база      

Показатели      

Усъвършенствани закони бр. 1 1 1 1 

Усъвършенствани наредби бр. 6 2 3 3 

Изготвени становища бр. 37 45 50 50 

Проведени заседания бр. 20 18 15 15 

Изготвени анализи и доклади бр. 12 15 10 10 

                         Продукт/услуга:      

Провеждане на политиката по наркотиците на 
национално и местно ниво 

     

Показатели      

Проведени заседания на Националния съвет по 
наркотични вещества (НСНВ) 

бр. 4 4 4 4 

Мониторинг на дейността на Общинските съвети 
по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивните 
информационни центрове (ПИЦ) към тях и оценка 
на изпълнението на местни стратегии и програми. 
 

бр.  5 6 5 

Продукт/услуга:      

Контрол      

Показатели      

Извършени проверки на производители на 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества 

бр. 4  5  6  6  

Извършени проверки в аптеки и складове за 
търговия на едро с лекарства 
 

бр. 1523 2096 2157 2204 

Извършени проверки в програми за лечение с 
агонисти и агонисти-антагонисти (субституиращи и 
поддържащи програми)  

бр. 25 108 114 127 

Извършени проверки на дейността на инспекторите 
по наркотични вещества в РЗИ  

бр. 5 8 8 10 

 Съставени протоколи от проверките  бр. 1557 2217 2285 2347 

Продукт/услуга:      

Лицензионен, разрешителен и регистрационен 
режим 

     

Показатели      

Издадени лицензи за производство, търговия на 
едро и дребно по реда на ЗКНВП 

бр. 680 600 550 500 
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Издадени разрешителни и разрешения за дейности 
по реда на ЗКНВП 

бр. 410 430 450 520 

Вписани номера в регистрите бр. 1090 1030 1000 1020 

Продукт/услуга:      

Диагностика и лечение      

Показатели      

Издадени разрешения за субституиращо и 
поддържащо лечение на зависими  

бр. 15 7 10 20 

Брой субституиращи и поддържащи програми, 
субсидирани от МЗ 

бр. 7 8 9 10 

Брой пациенти в субституиращи и поддържащи 
програми, субсидирани от МЗ и получаващи 
метадон по Наредба 34. 

бр. 1475 1600 1700 1800 

Брой пациенти в субституиращи и поддържащи 
програми, със собствено финансиране, получаващи 
метадон по Наредба 34. 

бр. 1100 1200 1300 1400 

Създаване и поддържане на база данни в 
Националния център по наркомании  
 

бр. 4 4 4 4 

Изследвани употребяващи инжекционно наркотици 
за полово и кръвнопреносими болести (НЦН) 
 

бр.  1100 1200 1200 1300 

Извършени лабораторни изследвания в 
лабораторията към НЦН 

бр. 4000 4300 4500 4800 

Обхванати пациенти в психосоциална 
рехабилитация в програми, субсидирани от МЗ   
 

бр. 100 150 200 200 

Работещи програми за психосоциална 
рехабилитация, субсидирани от МЗ 
 

бр. 5 10 15 15 

Мониторинг и оценка на ефективността на 
субституиращите и поддържащи програми, на 
програми за намаляване на вредите и на програми 
за психосоциална рехабилитация  
 

бр. 28 30 32 32 

Продукт/услуга:      

Обучение      

Показатели      

Обучени експерти бр. 320 150 170 200 

Проведени семинари, работни срещи за оказване на 
методическо ръководство (Д”НВ” и НЦН)  

бр. 3 5 5 5 

Проведени национални съвещания за употребата на 
наркотици  

бр. 2 2 2 2 

Координиране дейността на ОбСНВ и ПИЦ към тях  бр. 26 26 26 26 

Участия в местни и международни форуми по 
наркотиците за повишаване на професионалната 
квалификация   

бр. 8 10 12 12 

Взаимодействие с централни, регионални и местни 
органи и институции във връзка с поддържане и 
усъвършенстване на информационните им бази 
данни 

бр. 3 2 2 3 

Взаимодействие със съществуващи ПИЦ, във 
връзка с поддържане и усъвършенстване на 
информационните им системи и бази данни 

бр. 26 26 26 26 

Разработени методически указания бр.  3 3 3 

Продукт/услуга:      

Развитие на национална информационна 
система по наркотиците – Национален фокусен 

център, като част от единната европейска 
система за мониторинг на наркотици и 

наркомании 
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Показатели      

Подготовка и провеждане на различни по характер 
и обхват проучвания, свързани с употребата на 
наркотици в България (НЦН) 
 

бр. 10 10 10 10 

Отпечатване и разпространение на тематични 
доклади, информационен бюлетин и други 
аналитични, информационни и помощни материали 
(НЦН) 

бр. 1 1 1 1 

Изготвяне на Годишен национален доклад за 
състоянието на проблемите, свързани с употребата 
на наркотици в България по стандартите на 
Европейския мониторинг център за наркотици и 
наркомании (EMCDDA) 

бр. 1 1 1 1 

Методическо ръководство, координация и участие 
при попълването на Стандартни таблици и 
Структурирани въпросници за годишния доклад на 
EMCDDA 

бр. 30 20 20 20 

Развитие на ключовите епидемиологични 
индикатори  

бр. 5 5 5 5 

Съвместна дейност по новите синтетични 
наркотици и периодични изпращания на ранни 
известявания за нови наркотици до EMCDDA  

бр. 25 10 10 10 

Участие в експертната и обучителната системи на 
REITOX и EMCDDA 

бр. 8 10 10 10 

 

 
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 

� Изпълнение на политика в областта на наркотиците на национално и местно ниво 
� Усъвършенстване на законодателството 
� Извършване на проверки по спазване изискванията на ЗКНВП 
� Издаване на лицензии, разрешения и разрешителни по реда на ЗКНВП 
� Водене на регистри на издадените лицензии, разрешения и разрешителни по реда на 

ЗКНВП 
� Методическо ръководство и координиране на дейността на инспекторите по 

наркотични вещества от РЗИ, осъществяващи контрол на територията на страната 
� Водене на база данни за програмите за лечение, психосоциална рехабилитация и 

намаляване на вредите от употребата на наркотици 
� Издаване на становища за дейността на програмите за лечение, психосоциална 

рехабилитация и намаляване на вредите 
� Разработване на методически указания 
� Контрол на дейностите по лечение и психосоциална рехабилитация 
� Извършване на специализирани лабораторни изследвания на лица, употребяващи 

инжекционно наркотици за полово и кръвно преносими болести  
� Мониторинг и оценка на ефективността на програми за лечение, психосоциална 

рехабилитация и намаляване на вредите 
� Обучение на професионалисти 
� Поддържане и усъвършенстване на информационна база данни 
� Развитие на ключови епидемиологични индикатори 

 
 
 
 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата: 
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1. Недостатъчни човешки ресурси за провеждане на дейностите в областта на 
намаляване търсенето на наркотици; 

2. Недостатъчно и нерегулярно финансиране на дейностите; 
 

Организационни структури, участващи в програмата  –  НЦН, РЗИ 
 
 Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Наркотични вещества”. 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

 
 
 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
 

 
 
 

        

 Прогноза  
 

Прогноза  

№ 

Програма № 5 
" Намаляване търсенето на 
наркотици"  

 Бюджет 
2011 г.  

 
Прогноза 

2012 г.  

 
Разлика 
к.3-к.2   2013 г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 1 796,0 1 977,2 181,2 2 011,9 34,7 2 062,9 51,0 

     Персонал 1 249,1 1 333,1 84,0 1 367,8 34,7 1 418,8 51,0 

     Издръжка 546,9 629,1 82,2 629,1  629,1  

     Капиталови разходи  15,0 15,0 15,0  15,0  

           

1 
Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК: 1 796,0 1 977,2 181,2 2 011,9 34,7 2 062,9 51,0 

     Персонал 1 249,1 1 333,1 84,0 1 367,8 34,7 1 418,8 51,0 

     Издръжка 546,9 629,1 82,2 629,1  629,1  

     Капиталови разходи  15,0 15,0 15,0  15,0  

           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        
 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани разходни 
параграфи **        

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  100,0 1 000,0 1 100,0 1 208,0 108,0 1 338,0 130,0 

  1.Издръжка 100,0 400,0 500,0 608,0 108,0 738,0 130,0 

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  
4. Субсидиии за 
осъществяване на болнична  600,0 600,0 600,0  600,0  
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помощ 

  

     5. Разходи за членски внос 
и участие в нетърговски 
организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 100,0 1 000,0 1 100,0 1 208,0 108,0 1 338,0 130,0 

           

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 1 896,0 3 077,2 1 181,2 3 219,9 142,7 3 400,9 181,0 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 896,0 3 077,2 1 181,2 3 219,9 142,7 3 400,9 181,0 

           

  
Численост на щатния 
персонал 84 84  84  84  

 
Численост на извънщатния 
персонал        

 

 
 С осигурените средства се финансира изцяло дейността на Националния център по 
наркомании и част от дейността на РЗИ. 
            Предвидени са средства за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу 
наркотиците. 
 

 

 

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММАА  №№  66    ““ ИИЗЗВВЪЪННББООЛЛННИИЧЧННАА  ППООММООЩЩ””   

 
 
 

Цел на програмата: Разработване на стратегии и програми, 

законодателство и нормативна база  на извънболничната помощ в Република 
България. 

Осъществяване и контрол на регистрационния режим. 
Удовлетворяване потребностите на населението от качествена първична и 

специализирана извънболнична медицинска помощ, лечение на заболявания на 
извънболнично ниво, с оглед ограничаване на излишните хоспитализации. 
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Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

              Всички български граждани 
 
Програма 6 “ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ”  

  Целева стойност 

Продукт/услуга:  
Мерна 

единица  
Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 

Прогноза 
2013 

Прогноза 
2014 

Регистрационен режим           

Показатели           

�   обработени документи бр. 6668 6 049 6 085 5339 

�   издадени документи бр. 3467 3 255 3 257 5340 

�   кореспонденция във връзка с регистъра бр. 1824 2 005 2 112 5341 

Продукт/услуга:            

Контрол: 

Проверки по реда на Закона за здравето 

Проверки по реда на ЗЛЗ 

Контрол по реда на други нормативни актове 

Проверки по жалби на граждани 

Наложени актове и други санкции във връзка с проверките           

Показатели           

�   издадени актове   бр.  416 425 396 

�   наложени санкции бр.  95 106 396 

Продукт/услуга:           

Акредитация           

Показатели            

�   приети и обработени документи  бр.        

�   проведени и завършени процедури  бр.        

 
 
 
 

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 
� Обработка и издаване на документи, водене и поддръжка на регистър във връзка с 

осъществяване на регистрационния режим; 

� Извършване на проверки по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните 
заведения, други нормативни актове и жалби на граждани; 

� Провеждане на процедури по акредитация; 

� Своевременна диагностика, лечение, генетично консултиране и профилактика на 
най-честите наследствените болести и най-честите вродените аномалии, 
включително централна доставка на китове, реактиви и консумативи за изследване 
на бременни жени и деца; 

� Развитие на трансплантацията на стволови клетки. 
 

 
 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата: 

Промяна в законодателството. 
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Организационни структури, участващи в програмата –  Лечебни заведения за 

извънболнична помощ, РЗИ. 
 
Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Медицински дейности” и 
Дирекция „Обществено здраве” 

 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 
 
 
 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
          

 
Прогноза   Прогноза  

№ 

Програма № 6 
" Извънболнична помощ"  

 Бюджет 2011 
г.  

Прогноза 
2012 г. 

 
Разлика 
к.3-к.2   2013 г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 1 601,0 2 144,6 543,6 2 206,4 61,7 2 297,2 90,8 

     Персонал 1 234,9 1 429,1 194,2 1 490,8 61,7 1 581,6 90,8 

     Издръжка 366,1 715,5 349,4 715,6 0.1 715,6  

     Капиталови разходи        

           

1 

Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК: 1 601,0 2 144,6 543,6 2 206,4 61,7 2 297,2 90,8 

     Персонал 1 234,9 1 429,1 194,2 1 490,8 61,7 1 581,6 90,8 

     Издръжка 366,1 715,5 349,4 715,5  715,5  

     Капиталови разходи        

           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  

Администрирани разходни 
параграфи **        

ІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  4 992,3 4 364,0 -628,3 4 326,2 -37,8 4 369,9 43,7 

  1.Издръжка 4 992,3 4 364,0 -628,3 4 326,2 -37,8 4 369,9 43,7 

  2.Степендии        

  

3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        
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4. Субсидиии за осъществяване 
на болнична помощ        

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски 
организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1.....................................        
  2....................................        

  3....................................        
                  

  

Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 4 992,3 4 364,0 -628,3 4 326,2 -37,8 4 369,9 43,7 

           

  

Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 6 593,3 6 508,6 84,7 6 532,6 23,9 6 667,0 134,4 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 593,3 6 508,6 84,7 6 532,6 23,9 6 667,0 134,4 

                  

  Численост на щатния персонал 119 119  119  119  

  

Численост на извънщатния 
персонал        

 
 

Предвидени са средства за изпълнение на следните национални програми и проекти:  
� Национална програма “Медицински стандарти в Република България”;                                       
� Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки; 
� Национална програма за редки болести;  
� Национална програма психично здраве.  

 
 
 

ППРРООГГРРААММАА  №№  77    „„ ББООЛЛННИИЧЧННАА  ППООММООЩЩ””   
 
          Цел на програмата: Разработване на стратегии и програми, 

законодателство и нормативна база  на болничната помощ в  Република 
България. 

Осъществяване и контрол на разрешителния режим. 
Осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ на всички 

български граждани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, 
както и дофинансиране на скъпоструващи дейности. 

 

 

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги:/ 

-Болни за хоспитализация; болни на интензивно лечение; 
-Болни с туберкулоза; болни с психични заболявания,; туберкулоза и неспецифични 

белодробни заболявания, психични и дерматологични заболявания - за активно издирване и 
диспансеризация  

-Пациенти, вкл. деца до 18-годишна възраст  

          - Жени с репродуктивни проблеми 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Програма 7 “БОЛНИЧНА ПОМОЩ”  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение Мерна 

единица Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 

Прогноза 
2013 

Прогноза 
2014 

Продукт/услуга:           

Разрешителен  режим           

Показатели           

�   обработени документи  бр.  894 912 907 

�   обработени документи  бр.  0 0 0 

�   издадени документи  бр.  325 349 376 

�   издадени документи бр.  0 0 0 

�   кореспонденции във връзка с регистъра бр.  0 0 0 

Продукт/услуга:          

Контрол 

Проверки по реда на Закона за здравето 

Проверки по реда на ЗЛЗ 

Проверки по жалби на граждани 

Наложени актове и други санкции във връзка с проверките          

Показатели          

�   издадени актове бр.  190 220 220 

�   наложени санкции бр.  140 180 180 

�   отговори по жалби бр.  600 700 700 

Продукт/услуга:          

Акредитация          

Показатели           

�   приети и обработени документи  бр.        

�   проведени и завършени процедури  бр.        

Продукт/услуга:          

Стационарна психиатрична помощ в ДПБ          

Показатели          

�   лечебни заведения за болнична помощ бр. 12 12  12  12  

�   диспансеризирани болни бр.  12 860  13 070  13 280  

�   храноден лв. 2,22 2.55  2.81  3.13  

�   лекарстводен лв. 2,26 2.77  3.17  3.56  

�   леглоден лв.  29.00  30.59  32.64  

�   общ брой преминали болни, в т.ч.:   бр.  13 214 13 838 14361 
- лица настанени задължително от съда за съдебно-психиатрично 
освидетелстване бр.  1 272  1 344  1 417  

- лица на задължително лечение бр.   1 966  2 027  2 109  

- лица на принудително лечение бр.  312  337  368  

Продукт/услуга:          
Стационарна психиатрична помощ в отделения към ЛЗБП и 
ЦПЗ          

Показатели          

�   лечебни заведения за болнична помощ и ЦПЗ бр.        

�   диспансеризирани болни/амбулаторни бр.  124 370 125 999 127 332 

�   храноден лв.  2,21 2,43 2,58 

�   лекарстводен лв.  3,28 3,74 4,00 
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�   леглоден лв.  26,68 28,32 29,59 

�   общ брой преминали болни, в т.ч.:   бр.  35 584 36 500 37 247 
- лица настанени задължително от съда за съдебно-психиатрично 
освидетелстване бр.  2 742 2 842 2 910 

- лица на задължително лечение бр.  1 849 2 064 2 105 

- лица на принудително лечение бр.  989 1 000 1 011 

Продукт/услуга:          

Стационарна  помощ за болни с активна туберкулоза          

Показатели:          

�   общ брой преминали болни с туберкулоза бр.  8 975 9 081 9 294 

�   новооткрити болни с туберкулоза бр.  1 502 1 535 1 567 

�   обезбацилени  болни  бр.  975 1 007 1 038 

Продукт/услуга:          
Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ на болни с 
туберкулоза, онкологични заболявания и психични 
заболявания          

Показатели:          

�   нови случаи, подлежащи на диспансерно наблюдение бр.  29 903 30 469 31 067 
�   извършени контролни прегледи на диспансеризирани болни в 
съответствие с нормативната уредба   бр.  188 082 191 998 194 623 
�   извършени контролни изследвания на диспансеризирани лица, 
в съответствие с нормативната уредба   бр.  285 853 295 943 305 409 

Продукт/услуга:          
Продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с 
туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания           

Показатели:          
 � преминали болни с туберкулоза за долекуване и 
продължаващо лечение бр.  2 119 2 207 2 215 

Продукт/услуга:          
Диагностични процедури, необходими за провеждане на 
прицелна перорална противотуморна терапия          

Показатели:          
� Диагностични процедури, необходими за провеждане на 
прицелна перорална противотуморна терапия бр.  10 989 11 249 11 489 

Продукт/услуга:          

Интензивно лечение          

Показатели:          

� преминали болни във второ ниво на интензивно лечение    6 300 6 433 6 527 

� преминали болни на трето  ниво на интензивно лечение    22 332 23 047 23 291 

Продукт/услуга:          

Осигуряване на  спешна медицинска помощ на лица със 
спешни състояния в лечебни заведения за болнична помощ.          

Показатели          

  

�болни със спешни състояния, които не са хоспитализирани в 
същото лечебно заведение бр.  

 
     668 296 

 676 947 682 378 

Продукт/услуга:        

Диагностични изследвания с РЕТ/СТ апаратура          

Показатели:          
�  извършени диагностични изследвания с трето ниво РЕТ/СТ 
апаратура бр.  6 370 6 424 6 428 

Продукт/услуга:          
Реконструктивни хирургически операции за реплантация на 
тъкани          

Показатели:          

�  извършени операции бр.  4 6 10 
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Продукт/услуга:          

Лапароскопска роботизирана хирургия          

Показатели:          

�  извършени лапароскопски операции с робот бр.  80 100 120 

Продукт/услуга:          

Национален раков регистър          

Показатели:          
�  първоначално регистрирани болни с онкологични заболявания 
в Националния раков регистър бр.  77 310 78 951 79 335 

           

 

 
 
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 

� Обработка на документи в РЗИ;  
� Обработка на документи в МЗ; 
� Издаване на документи в РЗИ; 
� Издаване на документи в МЗ; 
� Водене и поддръжка на регистър в МЗ; 
� Проверки по реда на Закона за здравето;  
� Проверки по реда на ЗЛЗ; 
� Проверки  по жалби на граждани; 
� Наложени актове и други санкции във връзка с проверките; 
� Приемане и обработка на документите; 
� Разкриване и провеждане на процедурата по акредитация; 
� Издаване на документи за акредитация на лечебните заведения; 
 
� Дейност по диагностика и лечение; 
� Дейности, свързани с рехабилитация; 
� Дейности по изписване на пациента; 
� Дейности , свързани с диспансеризация  - регистър на лицата, периодично 

наблюдение,  издаване на документи, насочване за извънболнично или болнично 
лечение; 

� осигуряване на медицинския транспорт; 
� Стационарно лечение на болни с активна туберкулоза; 
� Дейност по диагностика и лечение; 
� Дейности, свързани с рехабилитация; 
� Дейности по изписване на пациента; 
� Регистрация: създаване на картотека на подлежащите на периодично наблюдение 

(диспансеризация) лица и контактните на болни със заразни заболявания; 
� Осигуряване на  диспансеризация на подлежащите лица: контролни прегледи, 

извършване на контролни изследвания, контрол на провежданото лечение, 
необходими консултации със специалисти – съобразно заложената периодичност и 
брой в методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ ; 

� анализ по показатели за съответните заболявания за обслужвания регион и 
оценяване качеството и ефективността на провежданите профилактични, 
диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности;  

� продължаващо лечение на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни 
заболявания; 
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� физикална терапия и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични 
белодробни заболявания; 

� Диагностични процедури за провеждане на прицелна перорална противотуморна 
терапия;  

� Диагностика при интензивно лечение; 
� Медикаментозно  лечение при интензивно лечение; 
� Изследвания с РЕТ/СТ апаратура; 
� Диагностика, лечение  при реконструктивни хирургически операции за 

реплантация на тъкани; 
� лапароскопска роботизирана хирургия;  
� събиране на информация за Национален раков регистър; 
� поддържане на Национален раков регистър; 
� анализ на информацията  от Национален раков регистър. 

 

 
 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 
Промяна в нормативната уредба, липса на достатъчно финансиране. 

 
         Организационни структури, участващи в програмата –   Лечебни заведения за 
болнична помощ, РЗИ, ДПБ, ЦФЛД, ЦФАР и ИАМО. 
 
 
       Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Медицински 
дейности” 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата. 

 
 

Прогноза  
 

Прогноза  

№ 

Програма № 7 
" Болнична помощ"  

 Бюджет 2011 
г.  

Прогноза 
2012 г. г.  

 Разлика 
к.3-к.2   2013 г.  

 Разлика 
к.5-к.3   2014 г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. 

Общо ведомствени 
разходи: 28 554,3 51 497,6 22 943,4 56 754.0 5 256,3 57 622,2 868,2 

     Персонал 12 472,4 15 116,2 2 643,8 15 707.0 590,6 16 575,2 868,2 

     Издръжка 16 081,8 25 621,4 9  539,6 30 287,0 4 665,6 30 287,0  

     Капиталови разходи  10 760,0 10 760,0 10 760,0  10 760,0  

               

1 

Ведомствени разходи 
по бюджета на ПРБК: 28 554,3 51 497,6 22 943,4 56 754.0 5 256,3 57 622,2 868,2 

     Персонал 12 472,4 15 116,2 2 643,8 15 707.0 590,6 16 575,2 868,2 

     Издръжка 16 081,8 25 621,4 9  539,6 30 287,0 4 665,6 30 287,0  

     Капиталови разходи  10 760,0 10 760,0 10 760,0  10 760,0  

           

2 

Ведомствени разходи 
по други бюджети, 
фондове и сметки        

     Персонал        
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     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  

Администрирани 
разходни параграфи **        

ІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
бюджета  134 464,6 132 497,9 -1 966,7 132 728,8 231.0 132 982,9 254,1 

  1.Издръжка 36 658,7 26 792,0 -9 866,7 27 023,0 231,0 27 277,1 254,1 

  2.Степендии        

  

3. Субсидии за 
нефинасови предприятия        

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на 
болнична помощ 97 500,0 105 400.0 7 900.0 105 400,0  105 400,0  

  

     5. Разходи за членски 
внос и участие в 

нетърговски организации 
и дейности 305,9 305,9  305,9  305,9  

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
други бюджети, 
фондове и сметки        

  

1.Издръжка 
ФЛД...................................        

  2....................................        
  3....................................        

           

  

Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 134 464,6 132 497,9 -1 966,7 132 728,8 231.0 132 982,9 254,1 

           

  

Общо разходи по 
бюджета (І.1+ІІ.): 163 018,9 183 995,5 20 976,6 189 482,8 5 487,3 190 605,1 1 122,3 

  

Общо разходи 
(І.+ІІ.+ІІІ.): 163 018,9 183 995,5 20 976,6 189 482,8 5 487,3 190 605,1 1 122,3 

           

  

Численост на щатния 
персонал 1621 1621  1621  1621  

  

Численост на 
извънщатния персонал        

 
 
 

� Предвидени са разходи за дейностите на Държавните психиатрични болници 
(ДПБ), Център „Фонд за лечение на деца”, Център „Фонд за асистирана 
репродукция” и част от дейността на РЗИ.  

� В програмата са предвидени и разходите за Централна доставка на 
радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и 
радионуклидни прекурсори. 
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� По програмата са предвидени  за 2012, 2013, 2014 г. средства в размер на 
5 171,5 хил. лева  - администрирани разходи за издръжка на Център „Фонд за 
лечение на деца”. По програмата са предвидени за тригодишния период по 
13 000 хил. лева за всяка година за финансовото обезпечаване на дейността на 
ЦФАР; 

� Предвидено е увеличение на  средствата за лечение в чужбина с 3000 хил. лева 
спрямо утвърдените за 2011 г., като предвидените средства за 2012  са  в размер 
на 5 000 хил. лева. 

� Субсидията за болнична помощ по програмата, предвидена за 2012 г. е  в 
размер на 105 400 хил. лева. 

 
 
 
 

ППРРООГГРРААММАА  №№  88  „„ ДДИИССППААННССЕЕРРИИ””   
 
 

       Във връзка с предвидените структурни промени, свързани със закриване на 
 диспансерите, бюджетната програма няма да се изпълнява през прогнозния период. 
Дейностите по програмата се прехвърлят в Програма 7 „Болнична помощ”.  
 
 
 
 

ППРРООГГРРААММАА  №№  99  „„ ССППЕЕШШННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККАА  ППООММООЩЩ””   

 
 
 

        Цел на програмата:Осигуряване на българските граждани и лицата, пребиваващи 

на територията на Република България на своевременна, достъпна и качествена 

медицинска помощ при спешни състояния 

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги:/ 

Български граждани и лица, пребиваващи на територията на страната, нуждаещи се от 
медицинска помощ по повод спешни състояния.  
 

  
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  

Програма 9 “СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” 

        
Показатели за изпълнение Мерна 

единица Бюджет 2011 
г. Прогноза 2012  Прогноза 2013. Прогноза 2014 

Продукт/услуга:           
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Осигуряване на спешна 
медицинска помощ на внезапно 
заболели и пострадали лица, 
както и такива при които не 

може да се прецени състоянието 
чрез провеждане на 

необходимия обем спешни 
диагностични изследвания и 
специфични реанимационни 

дейности 

          

Показатели           

�   приети повиквания бр.  765 180 772 364 786 553 

�   изпълнени повиквания бр. 747 753 757 020 747 934 777 873 

�   извършени амбулаторни 
прегледи 

бр. 508 795 803 983 808 147 812 248 

�   извършени реанимации бр.  10 916 11 052 11 179 

�   сключени договори с 
републикански консултанти 

бр.  334 343 358 

�   извършени консултации от 
републикански консултанти 

бр.  1 050 1 104 1 158 

�   взети кръвни проби на водачи 
на МПС 

бр.  9 540 9 891 10 257 

�   средна стойност на 
медикаменти за 1 преминал болен 
(повиквания+амбулаторни 
прегледи) 

лв. 1,00 1,81 1,85 1,93 

Продукт/услуга:    0 0 0 

Осигуряване на специализиран 
медицински транспорт 

   0 0 0 

Показатели    0 0 0 

�   осъществени транспорти на 
републикански и районни 
консултанти 

бр.  1 545 1 560 1 565 

�   осъществени специализирани 
транспорти 

бр.  58 035 58 260 58 500 

�   осъществени транспорти на 
болни от/между лечебни 
заведения 

бр.  31 139 36 177 40 225 

�    осъществени транспорти със 
санитарна авиация 

бр.  15 15 15 

�    осъществени транспорти на 
български граждани извън 
страната 

бр.  20 24 28 

 
 
 
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 

� Провеждане на необходимия обем спешни, диагностични изследвания и 
реанимационни дейности, до настаняване на пациента в лечебно заведение, както 
следва: 



 
                                          РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ    

                                                ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  
 

 55 

� Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на 
автоматизирана информационно-комуникационна система на 
постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от 
екипите; 

� Оказване от екипи на ЦСМП на квалифицирана спешна медицинска 
помощ на местопроизшествието;  

� Осъществяване на спешни диагностични изследвания съобразно 
възможностите и наличната апаратура; 

� Клинично и инструментално наблюдение на пациента до насочването 
му за хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ;  

� Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни 
дейности до настаняването на пациента в болница;  

� Осигуряване на спешната консултативна помощ между лечебните 
заведения;  

� Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от 
водачи на моторни превозни средства; 

� Осъществяване на експертиза за временна неработоспособност на 
пациенти със спешни състояния.  

 

� Осигуряване на специализиран медицински транспорт: 

� Осигуряване на специализиран транспорт за републикански и районни 
консултанти;  

� Осигуряване на специализиран транспорт за кръв, кръвни продукти, 
донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между 
лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ. 

� Осигуряване на специализиран транспорт за спешно болни с 
показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни 
заведения;  

� Осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация; 
� Осигуряване на медицински транспорт на български граждани извън 

страната с тежки и специфични състояния до лечебни заведения в 
Република България; 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата: 

-Промяна в нормативната уредба; 
-Недостиг на човешки и финансови ресурси. 
 

Организационни структури, участващи в програмата –  Лечебни заведения за 
болнична и извънболнична помощ, ЦСМП. 
 

Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Медицински 
дейности” 
 

 
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 

на програмата 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
          

  

№ 

Програма № 9 СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Бюджет 

2011 г. 
Прогноза 

2012 г. Разлика 
Прогноза 

2013 г. Разлика 
Прогноза 

2014 г. Разлика 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 71 354,5 73 000,0 1 645,5 76 092,2 3 092,2 80 637,9 4 545,7 

     Персонал 62 858.0 63 218.0 360,0 66 310,2 3 092,2 70 855,9 4 545,7 

     Издръжка 8 496,5 9 782,0 1 285,5 9 782,0  9 782,0  

     Капиталови разходи        

           

1 

Ведомствени разходи по бюджета 
на ПРБК: 71 354,5 73 000,0 1 645,5 76 092,2 3 092,2 80 637,9 4 545,7 

     Персонал 62 858.0 63 218.0 360,0 66 310,2 3 092,2 70 855,9 4 545,7 

     Издръжка 8 496,5 9 782,0 1 285,5 9 782,0  9 782,0  

     Капиталови разходи        

           

2 

Ведомствени разходи по други 
бюджети, фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         
 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................          

 2.3 3....................................          

                  

  
Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  450,0 14 400,0 13 950,0 14 400,0  14 400,0  

  1.Издръжка 450,0 400,0 -50,0 400,0  400,0  

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  
4. Субсидиии за осъществяване на 
болнична помощ  14 000,0 14 000,0 14 000,0  14 000,0  

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации и 

дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  

Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 450,0 14 400,0 13 950,0 14 400,0  14 400,0  
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  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 71 804,5 87 400,0 15 595,5 90 492,2 3 092,2 95 037,9 4 545,7 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 71 804,5 87 400,0 15 595,5 90 492,2 3 092,2 95 037,8 4 545,7 

           

  Численост на щатния персонал 7113 7113  7113  7113  

  Численост на извънщатния персонал        

 
 
 
 
 
 

  
ППРРООГГРРААММАА    №№  1100  ““ ТТРРААННССППЛЛААННТТААЦЦИИЯЯ  ННАА  ООРРГГААННИИ,,  ТТЪЪККААННИИ  ИИ  ККЛЛЕЕТТККИИ””   

 
 

  Цел на програмата: Осигуряване на качество и безопасност на трансплантацията. 

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти 

/услуги:/ 

 Реципиенти, т.е. пациенти с хронични заболявания, при които е декомпенсирана 

функцията на органа и останалите методи на лечение  нямат очаквания ефект. 

 

 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 10 “ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ”  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
 

Бюджет 2011 
 

Прогноза 
2012  

 
Прогноза 

2013. 

 
Прогноза 2014 

Продукт/услуга:           

Трансплантация на органи, тъкани и клетки           

Показатели           

�   осъществени трансплантации на органи бр.  70 90 100 

�   осъществени трансплантации на тъкани и 
клетки бр.  400 420 440 

Продукт/услуга:       

Разрешения/удостоверения       

Показатели       
�   издадени удостоверения на лечебните заведения  
за извършване на дейности по трансплантация в 
нормативния срок бр. 20 5 5 5 

�   издадени разрешения за дейност на тъканни 
банки бр. 1 1 1 1 

�   издадени  разрешения за дейности по 
международен обмен на тъкани и клетки бр.     

Продукт/услуга:       

Контрол       

Показатели       

�   инспекции на лечебните заведения за 
извършваните дейности по трансплантация и 
спазване на медицинския стандарт за 
трансплантация на органи, тъкани и клетки и 
стандартни оперативни процедури бр. 12 12 12 12 

�   обучени служители бр.  8 10 10 

�   утвърдени стандартни оперативни процедури бр.  15 16 16 
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Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 

� вземане, експертиза, обработка, преработка , етикетиране,  съхраняване и 
транспортиране на тъкани и клетки; 

� вземане, експертиза, обработка ,  съхраняване, транспортиране,  и присаждане на 
органи; 

� присаждане на тъканни и клетки; 
� издаване на удостоверения/разрешения на лечебни заведения за извършване на 

дейности по трансплантация; 
� инспекции на лечебните заведения за извършваните дейности по трансплантация и 

спазване на медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки и 
стандартни оперативни процедури; 

� обучение на инспектиращите  служители от ИАТ;  
� контрол по изпълнението на стандартни оперативни процедури; 
 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 
Популяризиране на донорството; 

            Брой лица, изразили несъгласие за вземане на органи; 
 Разработена и действаща система за качество. 
Организационни структури, участващи в програмата –  Лечебни заведения, в които се 
осъществяват трансплантации, ИАТ, МЗ. 
 
Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Медицински дейности” 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

 
          

 Прогноза  
 

Прогноза  

№ 

Програма № 10 "Трнсплантация 
на тъкани и органи"  

 Бюджет 2011 
г. 

Прогноза 
2012 . 

 
Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 499,8 539,8 40,0 554,2 14,4 575,4 21,2 

     Персонал 327,1 327,1  341,5 14,4 362,7 21,2 

     Издръжка 172,7 212,7 40,0 212,7  212,7  

     Капиталови разходи        

           

1 

Ведомствени разходи по бюджета 
на ПРБК: 499,8 539,8 40,0 554,2 14,4 575,4 21,2 

     Персонал 327,1 327,1  341,5 14,4 362,7 21,2 

     Издръжка 172,7 212,7 40,0 212,7  212,7  

     Капиталови разходи        
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2 

Ведомствени разходи по други 
бюджети, фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *          

 2.1 1.....................................         

 2.2 2....................................         

 2.3 3....................................         

            

  

Администрирани разходни 
параграфи **         

ІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  2 000,0 4 000,0 2 000,0 4 000,0  4 000,0  

  1.Издръжка        

  2.Степендии        

  

3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  

4. Субсидиии за осъществяване на 
болнична помощ 2 000,0 4 000,0 2 000,0 4 000,0  4 000,0  

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации и 

дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

  

Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 2 000,0 4 000,0 2 000,0 4 000,0  4 000,0  

           

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 499,8 4 539,8 2 040,0 4 554,2 14,4 4 575,4 21,2 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 499,8 4 539,8 2 040,0 4 554,2 14,4 4 575,4 21,2 

                  

  Численост на щатния персонал 38 37 -1 37  37  

  Численост на извънщатния персонал        

 
 

Предвидено е и финансирането на дейността на ИАТ. 
По програмата са предвидени допълнително за всяка година от тригодишната 

прогноза допълнителни средства в размер на 2 000 хил. лева за субсидиране на дейностите 
за трансплантации, като общия размер на средствата за 2012 г. е в размер на 4 000 хил. 
лева. 
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ППРРООГГРРААММАА  №№  1111  ““ ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ККРРЪЪВВ  ИИ  ККРРЪЪВВННИИ  ССЪЪССТТААВВККИИ””   
 
 
 

Цел на програмата: Осигуряване на диагностицирани и обработени кръв и 

кръвни съставки. 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

Българските граждани 

 
 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Програма 11 “ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ”  
    

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
 

Бюджет 2011  
 

Прогноза 
2012. 

 
Прогноза 

2013 

 
   Прогноза 

2014 
Предоставяне на диагностицирани и 

преработени кръв и кръвни съставки от 
трансфузионните центрове           

Показатели           

�          количество взета кръв  литри 53 166 53 416 53 816 54 226 

�          диагностицирани и преработени единици 
кръв  единици  172 707 173 773 174 730 
�          единици, предоставени за употреба, 
диагностицирани и преработени кръв и кръвни 
съставки единици 303 548 315 300 327 700 339 100 

 
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 
� Промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване; 
� Вземане на кръв за хемотрансфузия;  
� Диагностика на взетите единици кръв и сателитните кръвни проби за 

трансмисивни инфекции;  
� Преработка на взетата кръв; 
� Съхранение на кръвните съставки;  
� Предоставяне на кръв и кръвни съставки за лечебни нужди. 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 
Международни изисквания  и Европейски директиви и регламенти за кръвта 

 
Организационни структури, участващи в програмата –  лечебни заведения, в 

структурата на които има отделения по трансфузионна хематология, РЦХТ, НЦХТ,МЗ. 
 

Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Медицински 
дейности” 
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Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

 
 
 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 
 
 
 

        

 
Прогноза  

 
Прогноза  

№ 
Програма № 11 "Осигуряване на 
кръв и кръвни съставки"  

 Бютжет 
2011 г. 

 
Прогноза 

2012 г. 

 
Разлика 
к.3-к.2   2013 г. 

 
Разлика 
к.5-к.3   2014 г. 

 Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 8 314,2 9 600,0 1 285,8 9 788,7 188,7 10 066,1 
                    

277,4 

     Персонал 4 615,1 4 765,1 150,0 4 953,8 188,7 5 231,2 277,4 

     Издръжка 3 699,1 3 584.9 114,8 3 584,9  3 584,9  

0     Капиталови разходи  1 250,0 1 250,0 1 250,0  1 250,0  

           

1 
Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК: 8 314,2 9 600,0 1 285,8 9 788,7 188,7 10 066,1 

                  
277,4 

     Персонал 4 615,1 4 765,1 150,0 4 953,8 188,7 5 231,2 277,4 

     Издръжка 3 699,1 3 584.9 114,8 3 584,9  3 584,9  

     Капиталови разходи  1 250,0 1 250,0 1 250,0  1 250,0  

           

2 
Ведомствени разходи по други 
бюджети, фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани разходни 
параграфи **        

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  2 700,0 3 850,0 1 150,0 3 980,0 130,0 4 100,0 120,0 

  1.Издръжка 2 700,0 3 850,0 1 150,0 3 980,0 130,0 4 100,0 120,0 

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  
4. Субсидиии за осъществяване на 
болнична помощ        

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации и 

дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        
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  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 2 700,0 3 850,0 1 150,0 3 980,0 130,0 4 100,0 120,0 

           

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 11 014,2 13 450,0 2 435,8 13 768,7 318,7 14 166,1 397,4 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 11 014,2 13 450,0 2 435,8 13 768,7 318,7 14 166,1 397,4 

           

  Численост на щатния персонал 511 511  511  511  

 
Планирано е финансирането на дейността на Националния център по трансфузионна 

хематология и РЦТХ. 
По централна доставка се осигуряват медицински изделия за вземане, 

диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки. 
 
 
 
 
ППРРООГГРРААММАА    №№  1122    ““ ММЕЕДДИИККОО--ССООЦЦИИААЛЛННИИ  ГГРРИИЖЖИИ  ЗЗАА  ДДЕЕЦЦАА  ВВ  ННЕЕРРААВВННООССТТООЙЙННОО  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ””   
 
 

Цел на програмата: Медицинско наблюдение, диагностициране, лечение и 

рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални 

проблеми.Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка на тези деца за социална 

интеграция и реинтеграция в семейна среда. 

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

       Деца от 0-3 годишна възраст в неравностойно положение. 

 

 

 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 12 “МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
 

Бюджет 
2011 

 
Прогноза 

2012 

 
Прогноза 

2013 

 
Прогноза 

2014 

Продукт/услуга:            

Разработване на политики по 
грижите за деца в неравностойно 

положение           

Показатели           
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1. Разработване на методики и 
методични указания   бр.  

1 1 1 

2 Координация и методично 
ръководство на дейността на 
ДМСГД – извършени проверки  

бр.  

31 31 30 

3. Атестация на директорите на 
ДМСГД – извършени атестации бр.  

3 3 3 

3.Участие в разработване на проекти 
за деинституционализация на 
ДМСГД 

бр.  
3 3 3 

4. Участие в изпълнението на 
проекти за деинституционализация бр.  

3 3 3 

Участие в разработването на 
стандарти на здравно-социални 
услуги за деца и семейства 

бр.  

5 2 2 

Организиране на обучения по 
деинституционализация за 
служителите от ДМСГД 

бр.  
11 15 15 

Участие в организирането на 
форуми по проблемите на ранно 
детско развиние  

бр.  
1 1 1 

Участие в разработване на 
нормативни актове   брой  

2 2 2 

           

Продукт/услуга:           

Възпитание, обучение и 
отглеждане на деца, лишени от 

родителски грижи 
  

   

Преминали деца през ДМСГД бр. 
 

4683 4214 3793 3413 

          - в т.ч. с увреждания бр. 1450 1305 1174 1057 

Проведени леглодни бр. 914475 823000 740700 666000 

Използваемост на леглата в дни дни 
 

235 235 210 190 

Среден престой на преминало дете  дни 

 
224,5 224,5 202 180 

Стойност на един леглоден лв. 
 

36 36 39 43 

Стойност на един лекарстводен лв. 
 

0,99 0,99 1 1,1 

Стойност на един храноден лв. 
 

2,62 2,5 2,8 3 

Продукт/услуга:     
      

Профилактични, диагностични и 
рехабилитационни дейности   

 
      

Извършени профилактични 
прегледи бр. 

 
 

21494 19400 17400 15600 

Направени имунизации бр. 
 

9205 8280 7450 6710 

Диспансерни прегледи бр. 
8755 

7880 7090 6380 
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 Лекувани болни деца по класове 
болести бр. 

 
 

12034 11070 9960 8970 

 Извършени клинични прегледи бр. 
 

76021 68420 61570 55420 

Консултации с други медицински 
специалисти, вкл. и за 
високоспециализирани медицински 
дейности бр. 

 
 
 
 

6129 6100 6100 6100 

Рехабилитационни процедури по 
видове бр. 

 
173167 155850 140260 126240 

Физиотерапетични процедури бр. 
 

34556 32830 32830 32830 

 Логопедични и дефектологични 
процедури бр. 

 
 

22262 21150 21150 21150 

Медицински специалисти за 
осигуряване на 24 часово 
наблюдение бр. 

 
 
 

1264 1264 1264 1264 

Продукт/услуга:  
   

      

Алтернативни грижи          

 Извършени оценки на психо-
моторното развитие, педагогически 
и психологични интервенции бр. 

 
 

100740 90670 81600 73440 

Изготвени индивидуални планове за 
децата бр. 

 
5633 5070 4820 4580 

Деца, посещаващи дневния център бр. 

 
916 1010 1100 1220 

Осиновени деца бр. 
 

711 780 860 950 

Деца, посещаващи масови детски 
заведения бр. 

 
221 240 260 280 

Брой реинтегрирани деца бр. 467 560 600 660 

Обучени кандидат-осиновители бр. 727 770 800 840 

 Консултирани родители бр. 
 

2144 2360 2590 2850 

 Обучени родители на деца с 
увреждания бр. 

 
 

1182 1240 1300 1360 

 
Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
 

         Дейностите са свързани с осигуряване, профилактика, диагностициране, лечение, 
рехабилитация и специфични грижи на деца, доотглеждане на недоносени деца, 
отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца 
лишени от родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи 
за общността. 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 
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1. Недостатъчно финансиране; 
    2. Недостатъчен брой квалифицирани кадри. 

 
Организационни структури, участващи в програмата –  Домове за медико-

социални грижи за деца. 
 

Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Обществено 
здраве”. 

 
 

 
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 

на програмата 
         

         

 
Прогноза   Прогноза  

№ 

Програма № 12 
" МСГД в 
неравностойно 
положение"  

 Бюджет 2011 
г. 

 
Прогноза 

2012 г. 

 
Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014 г. 

 
Разлика 
к.7-к.5  

  

 1 
 2 3 4 5 6 7 8 

І. 

Общо ведомствени 
разходи: 32 265,1 31 494,0 -771,1 32 500,0 1 006,0 33 978,8 1 478,8 

     Персонал 20 377,7 20 377,7  21 383,7 1 006,0 22 862,6 1 4789.8 

     Издръжка 11 387,4 10 116,3 -1 271,1 10 116,3  10 116,2  

     Капиталови разходи 500,0 1 000,0 500,0 1 000,0  1 000,0  

           

1 

Ведомствени разходи 
по бюджета на ПРБК: 32 265,1 31 494,0 -771,1 32 500,0 1 006,0 33 978,8 1 478,8 

     Персонал 20 377,7 20 377,7  21 383,7 1 006,0 22 862,6 1 4789.8 

     Издръжка 11 387,4 10 116,3 -1 271,1 10 116,3  10 116,2  

     Капиталови разходи 500,0 1 000,0 500,0 1 000,0  1 000,0  

           

2 

Ведомствени разходи 
по други бюджети, 
фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         
 2.1 1.....................................        
 2.2 2....................................        
 2.3 3....................................        

           

  

Администрирани 
разходни параграфи **        

ІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи 
по бюджета         

  1.Издръжка        

  2.Степендии        

  

3. Субсидии за 
нефинасови 
предприятия        
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4. Субсидиии за 
осъществяване на 
болнична помощ        

  

     5. Разходи за 
членски внос и участие 

в нетърговски 
организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви               

ІІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи 
по други бюджети, 
фондове и сметки        

  1.....................................        
  2....................................        

  3....................................        

           

  

Общо 
администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.):        

           

  

Общо разходи по 
бюджета (І.1+ІІ.): 32 265,1 31 494,0 -771,1 32 500,0 1 006,0 33 978,8 1 478,8 

           

  

Общо разходи 
(І.+ІІ.+ІІІ.): 32 265,1 31 494,0 -771,1 32 500,0 1 006,0 33 978,8 1 478,8 

           

  

Численост на щатния 
персонал 2 888 2 888  2 888  2 888  

  

Численост на 
извънщатния персонал        

            
 
               Планираните средства за изпълнението на програмата  са за дейностите на ДМСГД 
по осигуряване, профилактика, диагностициране, лечение, рехабилитация и специфични 
грижи на деца, доотглеждане на недоносени деца, отглеждане, възпитание, обучение и 
подготовка за интеграция в обществото на деца лишени от родителска грижа, предоставяне 
на алтернативни на институционалните грижи за общността. 

  
  

 
ППРРООГГРРААММАА    №№  1133  ““ ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗИИ  ЗЗАА  ССТТЕЕППЕЕНН  ННАА  УУВВРРЕЕЖЖДДААННИИЯЯ  ИИ  ТТРРААЙЙННАА  

ННЕЕРРААББООТТООССППООССООББННООССТТ””   
 
 

Цел на програмата: Усъвършенстване дейностите, свързани с медицинската 

експертиза и привеждането й в съответствие със стандартите в Европейския съюз. 

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

Хората с увреждания и лица с временна неработоспособност. 

 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 13 “ЕКСПЕРТИЗА ЗА СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНИЯ И ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ”  

  Целева стойност 
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Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 

Прогноза 
2013 

Прогноза 
2014 

Продукт/услуга:            

Контрол           

Показатели           

�   проверки по реда на Закона за здравето бр.  1 542 1 587 1 599 

�   проверки по реда на АПК бр.  264 276 280 

�   проверки по жалби на граждани бр.  4 010 4 048 4 081 
�   преразглеждане на експертни решения и издаване на 
нови бр.  12 500  12 500  12 500  
� проверки в ЛЗ по организацията и качеството на 
експертизата на временната неработоспособност и работата 
на ЛКК, личните лекари и подготовка на медицинските 
документи за ТЕЛК бр.  1 449 1 481 1 527 
� проверки по организацията и качеството на експертната 
дейност на ТЕЛК бр.  24 842 24 863 24 867 

Продукт/услуга:           

Експертиза на трайно намалената работоспособност бр.        

Показатели          
�          издадени експертни решения за трайна 
неработоспособност от ТЕЛК бр.  201 670 202 310 203 120 
�          издадени експертни решения за трайна 
неработоспособност от НЕЛК бр.  10 500  10 500  10 500  

�          обработени документи  от ТЕЛК бр.  240 786 241 818 242 920 

�          обработени документи  от НЕЛК бр. 11 000 15 000  15 000  15 000  

�          картотечни досиета в ТЕЛК бр.  1 102 127 1 519 740 1 549 950 

�          извършени посещения за методична помощ бр.  40  40  40  

�          извършен транспорт км.  23 450  25 500  26 500  

�          издадени експертни решения от ТЕЛК бр.  203 022 203 652 204 002 

�          издадени експертни решения от НЕЛК бр.  12 500  12 500  12 500  

 
  

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата: 
� Дейности на РЗИ, свързани с регистриране, обработка, осъществяване на 

движението и съхраняване на медицинската документация, проверки в лечебни 
заведения по организацията и качеството на експертизата на временната 
неработоспособност и работата на лекарските консултативни комисии /ЛКК/,  
личните лекари и подготовка на медицински документи за ТЕЛК; 

� Дейности на НЕЛК, свързани  с извършване на  медицински експертизи; 
 

  
  
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата: 

1. Законови и нормативни промени. 

2. Трайната тенденция за повишаване на заболеваемостта  сред  населението - при 
различни възрасти и социални групи, повишаваща необходимостта от медицинска 
експертиза.  

Организационни структури, участващи в програмата –  Национална експертна 
лекарска комисия, ТЕЛК, РЗИ, лечебни заведения за болнична  помощ. 
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Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Медицински 
дейности” 
 

 
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 

на програмата 
  

          

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
          

 
Прогноза  

 
Прогноза  

№ 

Програма № 13 "Експертиза за степен 
на увреждания и трайна 
неработоспособност"  

 Бюджет 
2011 г. 

 
Прогноза 

2012 г. 

 
Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 2 149,5 2 454,0 304,5 2 541,1 87,1 2 669,1 128,0 

     Персонал 1 777,0 1 777,0  1 864,1 87,1 1 992,1 128,0 

     Издръжка 372,5 577,0 204,5 577,0  577,0  

     Капиталови разходи  100,0 100,0 100,0  100,0  

           

1 

Ведомствени разходи по бюджета на 
ПРБК:        

     Персонал 2 149,5 2 454,0 304,5 2 541,1 87,1 2 669,1 128,0 

     Издръжка 1 777,0 1 777,0  1 864,1 87,1 1 992,1 128,0 

     Капиталови разходи 372,5 577,0 204,5 577,0  577,0  

     100,0 100,0 100,0  100,0  

2 
Ведомствени разходи по други 
бюджети, фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани разходни параграфи 
**        

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи 
по бюджета  4 500,0 5 000,0 500,0 5 000,0  5 000,0  

  1.Издръжка        

  2.Степендии        

  3. Субсидии за нефинасови предприятия        

  
4. Субсидиии за осъществяване на 
болнична помощ 4 500,0 5 000,0 500,0 5 000,0  5 000,0  

  
     5. Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        
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ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи 
по други бюджети, фондове и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 4 500,0 5 000,0 500,0 5 000,0  5 000,0  

           

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 649,5 7 454,0 804,5 7 541,1 87,1 7 669,1 128,0 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 649,5 7 454,0 804,5 7 541,1 87,1 7 669,1 128,0 

           

  Численост на щатния персонал 174 174  174  174  

  Численост на извънщатния персонал        
  
  

По тригодишната бюджетна прогноза на МЗ за 2012-2014 г.  е предвидено предоставяне 
на субсидия на лечебните заведения за осъществяване на медицинска експертиза от ТЕЛК. 

 
 

 
ППРРООГГРРААММАА  №№  1144  ““ ХХЕЕММООДДИИААЛЛИИЗЗАА””   

 
 
    Предвидено е закриване на програмата за периода 2012-2014 г. 
 
 

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

  
          

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
          

 
Прогноза   Прогноза  

№ 

Програма № 14  
" Хемодиализа"  

Бюджет 2011 
г. 

Прогноза 
2012 г. 

 Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014г.  

 Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. 

Общо ведомствени 
разходи: 3 683,3  - 3683,3     

     Персонал        

     Издръжка 3 683,3  - 3683,3     

     Капиталови разходи        

           

1 

Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК: 3 683,3  - 3683,3     

     Персонал        

     Издръжка 3 683,3  - 3683,3     
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     Капиталови разходи        

           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове 
и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................          

 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани 
разходни параграфи **        

ІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
бюджета  66 200,0  -66 200,0     

  1.Издръжка 6 200,0  - 6 200,0     

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 
предприятия        

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на 
болнична помощ 60 000,0  -60 000,0     

  

     5. Разходи за членски 
внос и участие в 

нетърговски организации и 
дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
други бюджети, фондове 
и сметки        

  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 66 200,0  -66 200,0     

           

  
Общо разходи по 
бюджета (І.1+ІІ.): 69 883,3  -69 883,3     

           

  
Общо разходи 
(І.+ІІ.+ІІІ.): 69 883,3  -69 883,3     

           

  
Численост на щатния 
персонал        
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  ППРРООГГРРААММАА  №№  1155  „„ ИИННТТЕЕННЗЗИИВВННОО  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ””   
  
 
 
Предвидено е закриване на програмата за периода 2012-2014 г. Дейностите за 
интензивно лечение ще се осъществяват по Програма 7 „Болнична помощ”. 
      
 

 
Прогноза   Прогноза  

№ 
Програма № 15 
" Интензивно лечение"  

 Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

 Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014г.  

 Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. 
Общо ведомствени 
разходи:        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

           

1 
Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК:        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, 
фондове и сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани 
разходни параграфи **        

ІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
бюджета  45 000,0  -45 000,0     

  1.Издръжка        

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за 
нефинасови предприятия        

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на 
болнична помощ 45 000,0  -45 000,0     

  

     5. Разходи за членски 
внос и участие в 

нетърговски организации        
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ППРРООГГРРААММАА  №№  1166““ ДДООССТТЪЪППННИИ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННИИ  ППРРООДДУУККТТИИ    ИИ  
ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ””   

 
Цел на програмата: Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, 

които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност  

 

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата 

продукти /услуги: 

       Пациенти със СПИН, Туберкулоза и психически и поведенчески зависимости; 

      Юридически лица, извършващи търговия на едро и дребно с лекарствени продукти и 

медицински изделия. 

 

 

Организационни структури, участващи в програмата –  ИАЛ. 
 

Отговорност за изпълнението на програмата – МЗ, Дирекция “Лекарствени 
продукти и медицински изделия” 

 
 
 
 
 
 
 

 

и дейности 

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
други бюджети, 
фондове и сметки        

  1...................................        

 2…………………………..        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 45 000,0  -45 000,0     

           

  
Общо разходи по 
бюджета (І.1+ІІ.): 45 000,0  -45 000,0     

           

  
Общо разходи 
(І.+ІІ.+ІІІ.): 45 000,0  -45 000,0     

           

  
Численост на щатния 
персонал        
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Програма 16 “ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”  
  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет  
 2011 г. 

Прогноза 
2012 

Прогноза 
2013 

Прогноза 
2014 

Продукт/услуга:            

Отпускане на лекарствени продукти           
Показатели           

�   издадени разрешения за употреба на 
лекарствени продукти бр. 1000 350 280 200 

�   извършени промени в разрешенията за 
употреба бр. 1 600 3000 3600 4000 

�   дадени разрешения за реклама на лекарствени 
продукти бр. 300 600 600 600 
�   извършени анализи за контрол на качеството бр. 500 250 300 300 

�   извършени планови инспекции на лечебни 
заведения по ЗККК бр. 71 28 28 28 
�   извършени проверки по ЗЛПХМ бр. 100 770 770 800 

�   издадени сертификати за произход на 
лекарствен продукт бр. 150 670 700 700 

�   издадени сертификати за фармацевтичен 
продукт бр. 150 830 830 830 
�   издадени удостоверения за внос бр. 50 250 250 250 

Продукт/услуга:           

Медицински изделия           
�   Показатели           

�   издадени разрешения за търговия на едро с 
медицински изделия бр. 30 70 60 60 
�   регистрация на медицински изделия бр. 20 20 10 10 

�   издадени разрешения за провеждане на 
клинични изпитвания с медицински изделия бр. 10 2 3 3 

�   извършени проверки относно съхранението, 
търговията на едро, клиничните изпитвания и 
безопасността на медицинските изделия бр. 45 100 110 120 

Продукт/услуга:           

Лечебна дейност           

Показатели           
�   осигурени видове лекарствени продукти за 
съответните заболявания бр.     27 29  32  
�   лекувани болни: бр. 557 610 710 826 

- СПИН      
 - туберкулоза бр. 3 003 2 660  2 580 2 580 
 - психически и поведенчески зависимости бр. 1 900 2 800 3 000 3 200 

 
 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата: 

1. Промяна в нормативната база. 
2. Промяна в терапевтичните схеми на лечение. 
3. Значително увеличаване на заболеваемостта при отделни групи заболявания. 
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Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи 
на програмата 

 
 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

          

 Прогноза  
 

Прогноза  

№ 

Програма № 16 "Достъпни и 
качествени медицински 
изделия"  

 Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

 Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 3 488,1 4 500,0 1 011,9  4 588,5 88,6 4 718,7 130,2 

     Персонал 2 306,3 2 306,3  2 394,8 88,5 2 525,0 130.2 

     Издръжка 1 181,8 2 093,7 911,9 2 093,7  2 093,7  

     Капиталови разходи  100,0 100,0 100,0  100,0  

           

1 
Ведомствени разходи по 

бюджета на ПРБК: 3 488,1 4 500,0 1 011,9  4 588,5 88,6 4 718,7 130,2 

     Персонал 2 306,3 2 306,3  2 394,8 88,5 2 525,0 130.2 

     Издръжка 1 181,8 2 093,7 911,9 2 093,7  2 093,7  

     Капиталови разходи  100,0 100,0 100,0  100,0  

           

2 

     Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани разходни 
параграфи **        

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  158 145,2 11 626,6 -146 518,6 13 321,9 1 695,2 15 295,5 1 973,6 

  1.Издръжка 158 145,2 11 626,6 -146 518,6 13 321,9 1 695,2 15 295,5 1 973,6 

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 

предприятия        

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на болнична 
помощ        

  

     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски 
организации и дейности        

  6. Капиталови разходи        

  7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        
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  1.....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 158 145,2 11 626,6 -146 518,6 13 321,9 1 695,2 15 295,5 1 973,6 

           

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 161 633,3 16 126,6 -145 506,6 17 910,5 1 783,8 20 014,2 2 103,7 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 161 633,3 16 126,6 -145 506,6 17 910,5 1 783,8 20 014,2 2 103,7 

           

  Численост на щатния персонал 172 172  172  172  

  
Численост на извънщатния 
персонал        

  

С планираните средства за изпълнението на програмата  ще се осигурят: 
� лекарствени продукти за пациенти със СПИН, туберкулоза и зависимости; 
� средства за финансиране дейността на ИАЛ; 

            В резултат на промяна в нормативната уредба, значителна част от лекарствените 
продукти, които се доставяха като централна доставка по реда на Наредба № 34/2005 г., се 
поемат от НЗОК и лечебни заведения за болнична помощ. 
 

ППРРООГГРРААММАА  №№  1177““ ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ””   
 
          Цел на програмата: Предоставяне на качествени продукти/услуги, формиращи 

програмите във всички области на политиките. 

 

Организационни структури, участващи в програмата –  НЦЗИ, МЗ – Централна 
администрация 
 

Отговорност за изпълнението на програмата – Дирекциите в Министерство на 
здравеопазването 

 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програма 17 “АДМИНИСТРАЦИЯ”  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение Мерна 

единиц
а 

Бюджет 
2011  

Прогноза 
2012 

Прогноза 
2013 

Прогноза 
2014 

Дейности           
на структурите по програмата:           

Разработване на нормативна база  
    

�  разработени проекти на нормативни актове бр. 
61 90 90 90 

в т.ч.:  
    

 разработени наредби бр.     

 разработени правилници бр.     

 разработени методични указания бр.     
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 разработени инструкции бр.     

Информационно осигуряване на процеса на управление на 
спешната медицинска помощ       

 � обработени отчети за дейността на ЦСМП бр.  364 364 364 

 � изготвени обобщени отчети и анализи бр.  5 5 5 

 � проведени работни срещи, въведени нови практики бр.  5 5 5 

Контрол на системата за оказване на  спешна 
медицинска помощ       

�   проведени конкурси за заемане на длъжността „директор” бр.     

�   изготвени указания бр.  4 4 4 

�   проведени работни срещи бр.  6 12 12 

�   извършени проверки бр.  40 56 56 

�   изготвени доклади бр.  5 5 5 

�   изготвени анализи на контролната дейност бр.  5 5 5 

�   изготвени указания за контролна дейност бр.  1 1 1 

�   атестирани директори на ЦСМП бр.    28 
Осигуряване на медицинска помощ на населението 

при бедствия, аварии и катастрофи и други 
епидемични ситуации      

�   изготвени планове за медицинско осигуряване на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи бр.  1 1 1 

�   изготвени указания бр.  3 4 4 

�   проведени  срещи бр.  2 4 4 

�   проведени обучения и семинари бр.  1 2 2 

�   обучени лица бр.     
�   денонощни дежурства за медицинско осигуряване на 
населението бр.  730 730 730 
�   изготвени информационни бюлетини за медицинската 
обстановка бр.  365 365 365 
�   обработени случаи на бедствия, аварии и катастрофи с 
повече от 3 пострадали бр.     

Отбранително-мобилизационна подготовка и 
медицинско осигуряване на населението във военно 
време        

�   изготвени планове  бр.  1 1 1 

�   изготвени указания бр.  1 1 1 

�   проведени  срещи бр.  2 3 4 

�   проведени обучения  бр.  1 2 2 

�   проведени тренировки бр.  2 4 6 
�   денонощни дежурства за поддържане на готовността на 
администрацията бр.  730 730 730 

�   участия в учения бр.  3 4 5 

�   участия в работни групи бр.  6 6 6 

Административни услуги по ЗККК       
�         разрешения за изтегляне от употреба, унищожаване и 
предоставяне за учебни или научни цели на кръв и кръвни 
съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по 
трансфузионна хематология бр.     
�          приети и обработени документи във връзка с водене на 
регистър на лечебните заведения, извършващи дейности по 
ЗККК бр.     
Признаване на професионална квалификация и на 

специалност в областта на здравеопазването       

 � издадени удостоверения за признаване на бр.     
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професионална квалификация или специалност 

�прекратени процедури за признаване на 
професионална квалификация или специалност бр.     
�откази за признаване на професионална квалификация 
или специалност. 
 бр.     
Удостоверения за професионална квалификация и 
специализация, придобити в Република България       

Показатели       
 � издадени удостоверения в нормативноопределения 
срок бр.     
Временно упражняване на медицински дейности в 

Република България от граждани на страни - 
членки на Европейския съюз, и на държави от 
Европейското икономическо пространство       

 � издадени уведомления до заявителите бр.     

�  уведомления до съсловните организации бр.     
� изготвяне на точен и пълен списък на лицата, подали 
декларация за временно упражняване  на  медицински  
дейности  в Република България  бр.     

Други дейности      

�       проведени процедури за възлагане на обществени 
поръчки  бр. 65 62 57 61 
�     сключени договори за централни доставки на 
лекарствени продукти и медицински консумативи, за 
застраховки на сградния фонд, оборудването и 
транспортните средства, за външни услуги и други; бр. 260 281 277 273 

�      подготовка на процедури за концесионна дейност бр. 5    
�      изготвяне на актове, свързани с управлението на 
лечебните заведения - търговски дружества бр. 1 000 1 000 1 000 1 000 
�      изготвяне на експертни оценки за състоянието на 
сградния фонд и инсталациите на държавните лечебни и 
здравни заведения в системата на министерството, 
както и технико-икономически доклади за връзката 
между инвестиционните и експлоатационните разходи бр. 15 15 15 15 

�   изготвяне на проект на бюджет на Министерство на 
здравеопазването бр. 1 1 1 1 
�      изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза на 
системата на МЗ бр. 1 1 1 1 
�   даване на методически указания на ВРБК относно 
изготвянето на отчетите за касово изпълнение на 
бюджета и извънбюджетните сметки бр.        
�      ежемесечно разпределяне на бюджетните кредити; бр. 12 12 12 12 
�      изготвяне на тримесечни и годишни оборотни 
ведомости и годишен баланс бр. 

                      
           4 

              
               4 

              
             4 

              
             4 

�     счетоводно отчитане и касово обслужване           
�    изготвяне отчети за изпълнението на финансовите 
показатели по бюджета на министерството            
�     изготвяне отчети за степента на изпълнение на 
програмите, съставляващи програмния формат на 
бюджета от МЗ и ВРБК; бр. 2 2 2 2 
�      изготвяне на бюджети по второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити и общ бюджет на 
Министерство на здравеопазването  бр. 

        
     

          1 

        
  

             1 

         
           

             1 

         
      

             1 

�  периодично отчитане изпълнението на бюджета бр.  

  
                     
 

        12 

      
 
 

          12 

 
 
 

             12 

 
 
 

             12 
�     ежедневно одобряване плащания на Министерство 
на здравеопазването – централно управление и ВРБК, в           
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единната система за банкови разплащания  - СЕБРА; 

�      планирани проверки от Инспекторат  - общо бр.          12 14 17 20 
�      извършване на вътрешни одити бр. 29 21 16 32 
�     анализ  на потребностите и планиране обучението 
на персонала бр. 100 100 100 100 
�      дейности по обслужване на заемите от 
международни институции и организации, в 
съответствие с настъпилите падежи за плащане;           

�      деловодно обслужване, обработени преписки бр. 65 000 70 000 75 000 80 000 
�      поддържане архив на МЗ,  обработена 
кореспонденция бр. 29 000 22 000 23 000 24 000 
�     Дейности по осигуряване на прозрачност и 
публичност на дейността на Министерство на 
здравеопазването           
�     поддържане страницата на Министерство на 
здравеопазването в Интернет           
�      програмно и техническо осигуряване на 
компютърната техника          
�       развитие на Геобазирана информационна система 
за създаването и поддържането на Национална здравна 
карта на Република България           
�      изготвяне на проект за внедряване на национална 
инфраструктура за обмен на данни в системата на 
здравеопазването       

�   разработване и развитие на Национална 
информационна система на здравеопазването      
�    изграждане на единна информационна система за 
ТЕЛК      

�    ведомствена охрана и пропускателен режим           
�   планиране и организиране на строително-монтажни 
работи           

�   материално-техническо снабдяване           
�   хигиенно и транспортно обслужване           
�   протоколна дейност на Министерство на 
здравеопазването, в т.ч. контакти с посолствата на 
чужди държави в Р България за уреждане на 
протоколни и делови срещи с ръководството на 
министерството           
�      проведени пресконференции, семинари, кръгли 
маси и дискусии бр.    33 33  33  
�      подготвени и изпратени прессъобщения  бр.   250 250 250 
�    организирано медийно покритие на кампании, 
проведени от структури на МЗ          
�   дейности за международно сътрудничество и 
европейска интеграция          
�   преводи на материали и документи от български на 
съответния чужд език и обратно бр. 100 100 100 100 
�   подготовка и изпълнение на проекти на МЗ по ОП 
"Регионално развитие"          
�      осъществяване на мониторинг във връзка с 
устойчивостта на приключили проекти по Програма 
ФАР;          
�      подготовка и изпълнение на проекти на МЗ по ОП 
"Развитие на човешките ресурси"          
�     подготовка и участие в реализацията на програми 
за  Европейско териториално сътрудничество;          
�    проверки по организацията и ефективността на 
административната дейност на министерството и на 
администрациите на ВРБК;          
�    издаване на служебни бюлетини, в които се 
публикуват наредби, инструкции, заповеди и др.;          
�   отпуснати места за специализанти бр. 4468 4900 5000 5 000 
�  места за специализанти, финансирани от държавата, 
по реда на Наредба 34/2006 г. бр. 880 900 1000 1000 
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        Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата: 

1. Промяна в Устройствения правилник на МЗ; 
2. Недостатъчно финансиране. 

 
        Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на 
програмата 

 
 
 
 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

   

 
 
 
 

      

 
Прогноза  

 
Прогноза  

№ 

Програма № 17  
" Администрация"  

 Бюджет 
2011 г. 

 Прогноза 
2012 г. 

 Разлика 
к.3-к.2   2013г.  

 
Разлика 
к.5-к.3   2014г.  

 
Разлика 
к.7-к.5  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Общо ведомствени разходи: 16 877,2 12 764,3 -4 112,9 12 950.4 186,1 13 224,1 273,7 

     Персонал 5 299,7 4 969,8 -329,9 5 155,9 186,1 5 429,6 273,7 

     Издръжка 1 577,5 1 519,5 -58,0 1 519,5  1 519,5  

     Капиталови разходи 10 000,0 260,0 -9 740,0 260,0  260,0  

           

1 

Ведомствени разходи по 
бюджета на ПРБК: 16 877,2 12 764,3 -4 112,9 12 950.4 186,1 13 224,1 273,7 

     Персонал 5 299,7 4 969,8 -329,9 5 155,9 186,1 5 429,6 273,7 

     Издръжка 1 577,5 1 519,5 -58,0 1 519,5  1 519,5  

     Капиталови разходи 10 000,0 260,0 -9 740,0 260,0  260,0  

           

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки        

     Персонал        

     Издръжка        

     Капиталови разходи        

  От тях за: *         

 2.1 1.....................................        

 2.2 2....................................        

 2.3 3....................................        

           

  
Администрирани разходни 
параграфи **        

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  7 054,4 10 036,0 2 981,6 10 036,0  10 036,0  

  1.Издръжка 7 018,4 10 000,0 2 981,6 10 000,0  10 000,0  

  2.Степендии        

  
3. Субсидии за нефинасови 

предприятия 36,0 36,0  36,0  36,0  

  

4. Субсидиии за 
осъществяване на болнична 
помощ        
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     5. Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски 
организации и дейности 

       

  6. Капиталови разходи        

        7. Лихви        

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки        

  
1.Издръжка -

ДИЗ....................................        

  2....................................        

  3....................................        

           

  
Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 7 054,4 10 036,0 2 981,6 10 036,0  10 036,0  

           

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 23 931,6 22 800,3 -1 131,3 22 986,4 186,1 23 260,1 273,7 

           

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 23 931,6 22 800,3 -1 131,3 22 986,4 186,1 23 260,1 273,7 

           

  Численост на щатния персонал 344 276 -68 276  276  

  
Численост на извънщатния 
персонал        

  

                          С предвидените средства в проекта на бюджет за 2012 г. ще се финансира дейността: 
� На админстрацията на МЗ; 
� За отбранително-мобилизационна подготовка; 

       >  Предвидени са и средства за специализация на кадрите по реда на Наредба № 
34 от 2006 г. в размер на 10 000 хил. лева за 2012, 2013 и 2014 г. 

 
Министерство на здравеопазването ще продължи усилията си за достигане на 

стратегическите и оперативни цели, заложени в политиките на Министерство на 
здравеопазването за осъществяване визията, залегнала в Националната здравна стратегия: 

 

ЗЗДДРРААВВАА  ННААЦЦИИЯЯ,,  УУВВЕЕРРЕЕННАА  ВВ  ССВВООЕЕТТОО  ББЪЪДДЕЕЩЩЕЕ  ИИ  ППООЛЛЗЗВВААЩЩАА  ДДООССТТЪЪППННИИ  ИИ  

ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННИИ  УУССЛЛУУГГИИ  ННАА  ЗЗДДРРААВВННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  
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