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Становище  

на фондация “Институт Отворено общество - София“ относно проект за Национална 

здравна стратегия 2021 - 2030 г., публикуван за обществено обсъждане на сайта 

strategy.bg на 30.12.2020 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Като организация, която работи за спазването на човешките права и подобряването на 
положението на уязвимите групи в страната, Институт Отворено общество – София (ИОО-
С) приветства усилията на проекта за национална здравна стратегия за по-достъпна 
здравна система, намаляване на финансовите бариери пред потребителите и 
осигуряването на равен достъп за всички до качествени здравни услуги.  

Духът на стратегията отчита значението на инвестициите в здравето за подобряване на 
човешкия капитал на страната. Във връзка с факта, че инвестирането в ранното детско 
развитие намалява неравенствата в постиженията и подобрява резултатите, свързани със 
здравето1, ИОО-С предлага изложените по-долу препоръки за допълнение на стратегията 
с цел подобряване на здравето и достъпа до здравни услуги на майки, деца и уязвими 
групи, включително от ромски произход. Препоръките частично са базирани на данни от 
изследването „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+)2, 
изготвен от ИОО-С по поръчка на Програмата за Ранно детство на Фондации Отворено 
общество – Лондон, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ. Препоръките са изготвени 
след консултация на основните резултати от изследването с националните  
заинтересовани страни (представители на институции и граждански организации) през 
май 2020 г. 
 

Препоръки към ПРИОРИТЕТ 1 „Устойчиво развитие и укрепване на системата за 

опазване на общественото здраве“, мярка 1.1.5. Създаване на база данни за 

детерминантите на здравето, като основа при разработване на национални и 

регионални програми за промоция и превенция 

 

                                                           

1
 Например виж Heckman et al. 2010; Karoly et al. 2011; Barnett and Masse 2007; Reynolds et al. 2011; van Belle, 

2011. 
2
 „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+), доклад на ИОО-С, възложен от 

Програмата за Ранно детство на Фондации Отворено общество – Лондон, Ромския образователен фонд и 
УНИЦЕФ, https://osis.bg/wp-content/uploads/2020/11/RECI_Bulgaria-report_ENG-f.pdf 

https://osis.bg/wp-content/uploads/2020/11/RECI_Bulgaria-report_ENG-f.pdf
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1. Да се направи преглед на индикаторите от здравната статистика, събирана от 

органи на централната и местната власт, с цел да се прецени, по кои от тях може 

да се събират полезни данни по етнически признак, като се спазват принципите  

на доброволно предоставяне и самоопределяне на индивидуално ниво. Основни 

критерии за преценката да бъдат спазването на законодателството за защита на 

личните данни, полезността на данните за подпомагане на политиката за 

социално включване, подобряване на здравния статус и особената грижа за 

защита на уязвимите общности от потенциална дискриминация и стигматизация. 

Събирането на такива данни е необходимо за планиране на политиките и за 

проследяване изпълнението на целите на България, заложени в ключови стратегически и 

отчетни документи като годишните доклади за състоянието на здравето на гражданите в 

Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия, както и 

Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите, 

приоритет „Здравеопазване“. 

 

Препоръки към ПРИОРИТЕТ 2 „Повишаване на качеството, ефективността и контрола 

на медицинските дейности“, 2.5.1. Здраве за деца, бременни, майки на деца до една 

година, Мярка 2.5.1.1. Осигуряване на организационна и нормативна рамка за 

подобряване на майчиното и детското здраве. 

1. Да се предостави достъп до пълен пакет услуги за бременност и раждане на 
всяка бременна жена независимо от здравноосигурителния ѝ статус, 
включително да се осигури възможност на бременните жени, които не са 
здравноосигурени за 8 прегледа/контакта с квалифицирано медицинско лице, 
които се финансират от държавата в периода на бременността. 

o Ранното развитие на детето започва от момента на зачеването и достъпът 
до качествени пренатални грижи ще гарантира на всички деца 
здравословен старт в живота. За съжаление към момента достъпът до 
подобни грижи на представители на бедни и уязвими общности в страната е 
ограничен и това създава риск за пълноценното ранно детско развитие на 
децата от подобни общности. Както е посочено в стратегията, равнището на 
детската смъртност в България през 2019 г. (5.6%о) е по-високо от средното 
за ЕС (3.7%о), както и показателят за мъртвораждаемост в България (5,6%о 
срещу 4.5%о за ЕС). Майчината смъртност от 11 на 100 000 живородени 
деца през 2015 г. също е по-висока от средното за ЕС от 8 смъртни случая на 
100 000 живородени деца.3 Проблемът с детската смъртност е от особено 
значение за ромските общности. Според данните от Индекса на ромското  

                                                           

3
 Димова, Антония и др. България: Анализ на здравната система 2018, СЗО. Медицински университет „Проф. 

д-р Параскев Стоянов“ – Варна, 2019, https://books.mu-

https://books.mu-varna.bg/userfiles/product_files_shared/2019_HiT_Bulgaria_BG.pdf
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включване за 2015 г. „детската смъртност сред ромите в България е два пъти 
по-висока от тази сред населението като цяло и ситуацията не се е 
променила през последното десетилетие“4. Въпреки че тази констатация до 
голяма степен предхожда инициативи на правителството като 
Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 
2014–2020 г., специфичните здравни услуги за бременни жени и деца извън 
обхвата на задължителната здравноосигурителна схема все още са 
недостатъчни.  

o Жените от бедни и уязвими общности в България имат ограничен достъп до 
системата на здравно осигуряване, която е силно обвързана със заетостта. 
Силно ограничените здравни услуги за здравнонеосигурените бременни 
допълнително подкопават здравето на много здравнонеосигурени майки и 
техните деца. Съгласно Наредба № 26 бременните жени, които не са 
здравноосигурени, имат право само на един преглед и изследване, които се 
финансират от държавата за целия период на бременността – далеч по-
малко от препоръчаните от Световната здравна организация 8 контакта с 
квалифицирано медицинско лице5.  

o 12% от общия брой раждания за 2015 г. са на здравнонеосигурени.6  Този 
проблем е особено сериозен сред уязвимите общности, вкл. ромите. 60% от 
ромските жени, които участват в изследването RECI+ през 2019 г.7, споделят, 
че не са имали здравно осигуряване по време на бременността си, което ги 
е лишило от правото на качествени пренатални грижи и консултации през 
този изключително важен период от детското развитие.  

2. Да се създаде национална програма за семействата, включително чрез домашни 
посещения за подкрепа на родителите за пълноценна грижа за техните деца, 
изграждане на родителски знания и умения и осигуряване на изпълнението на 
имунизационния календар.  

o Като отправна точка правителството трябва да осъществи планираното 
въвеждане на услуги за домашно посещение във всички региони на 
страната, както е предвидено в актуализирания план за изпълнение на 
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 
България“. 
 

                                                                                                                                                                                           

varna.bg/userfiles/product_files_shared/2019_HiT_Bulgaria_BG.pdf 
4
 European Public Health Alliance. Closing the Life Expectancy Gap of Roma in Europe, 2018, р. 8, 

https://epha.org/closing-the-life-expectancy-gap-of-roma-in-europe/ 
5
https://www.who.int/news/item/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-access-the-right-care-at-the-

right-time-says-who 
6
 Данни на НЗОК от 2016 г., цитирани в доклад Ситуационен анализ на жените и децата в България, 2017 г., 

УНИЦЕФ, https://www.unicef.org/bulgaria/media/2846/file/BGR-Petty_children-women-bg.pdf.pdf  
7
 „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+), доклад на ИОО-С, възложен от 

Програмата за Ранно детство на Фондации Отворено общество – Лондон, Ромския образователен фонд и 
УНИЦЕФ, https://osis.bg/wp-content/uploads/2020/11/RECI_Bulgaria-report_ENG-f.pdf  

https://books.mu-varna.bg/userfiles/product_files_shared/2019_HiT_Bulgaria_BG.pdf
https://epha.org/closing-the-life-expectancy-gap-of-roma-in-europe/
https://www.unicef.org/bulgaria/media/2846/file/BGR-Petty_children-women-bg.pdf.pdf
https://osis.bg/wp-content/uploads/2020/11/RECI_Bulgaria-report_ENG-f.pdf
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o Програмирането трябва да се ръководи от най-добрите практики, вкл. като 

има предвид осъществените пилотни инициативи, като разшири и увеличи 
тяхното приложение (например успешният модел на УНИЦЕФ за подкрепа 
на родители и деца на възраст до 4 години в Шумен и Сливен, приложен 
между 2014 и 2018 г.).8 
 

Препоръка към ПРИОРИТЕТ 3 „Лекарствена политика – ефективна лекарствена 

политика“, Мярка 3.1.4. Осигуряване на равнопоставен достъп 

1. Да се намалят директните плащания за здравеопазване от пациента чрез 
създаване на програма за безплатни лекарства на всички деца под 4-годишна 
възраст. 

o Това може да стане чрез преразглеждане на съществуващия позитивен 
списък с безплатни лекарства, който е много ограничен, за да се създаде 
разширен списък с лекарства, които ще се предоставят безплатно за всяко 
дете под 4-годишна възраст срещу рецепта. 

Директните плащания от пациента в България за 2018 г. са едни от най-високите спрямо 
страните от ЕС (42,36% от общите разходи за здравеопазване).9  Голяма част от тези 
плащания са свързани с набавянето на лекарства. Това обстоятелство засяга 
несъразмерно представителите на бедни и уязвими общности, вкл. ромите, които поради 
ниски доходи и висока безработица не могат да осигурят необходимите лекарства за 
децата в етапа на ранно детско развитие, което създава непосредствен риск за тяхното 
пълноценно развитие с потенциално негативни дългосрочни последици за тях и 
обществото като цяло. 

 

 

София, 27.01.2021 г.     С уважение, 

       Георги Стойчев 

       Изпълнителен директор 

       Институт Отворено общество - София 

 

 

 

                                                           

8
 За описание на модела на УНИЦЕФ вж. https://uni.cf/33F6bBI 

9
 Вж. https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PVTD.CH.ZS   

https://uni.cf/33F6bBI
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statisticshttps:/data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PVTD.CH.ZS
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statisticshttps:/data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PVTD.CH.ZS

		2021-01-27T17:32:12+0200
	Gueorgui Dimitrov Stoytchev 149de52b13b00f19d91a486cc205aacf0f77f4b7




