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 На основание  чл.15, ал.3 от Закона за Икономически и 

социален съвет Председателският съвет,  по предложение на 

доц. д-р Желязко Христов - член на ИСС от ІІ група - 

синдикати, взе решение за разработване по собствена 

инициатива на Резолюция по актуализирания проект на  

“Национална здравна стратегия 2008 – 2013 г.”  

 

 За докладчик  бе определен доц. д-р Желязко Христов.  

 

 На своята Пленарна сесия от 18.07.2008 г.  

Икономическият и социален съвет прие настоящата  

Резолюция.  
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 През последните 10 години в страната се осъществяват 

значими промени в сферата на здравеопазването. Макар и не винаги 

адекватни за отделните сектори на здравеопазването, те полагат 

основите на принципно нова национална здравна система. 

Реформите в здравеопазването се нуждаят от продължителен период 

от време на радикална промяна на ценности, принципи, цели, 

приоритети и ресурси за подобряване здравето на нацията. Ето защо 

те продължават да бъдат първостепенен проблем на държавното 

управление и обществото.  

 Израз на усилията за реализирането на една трайна и 

устойчива здравна политика на държавата е разработеният 

актуализиран проект на Национална здравна стратегия 2008-2013 

година в условията на реално членство в Европейския съюз.  

С настоящата Резолюция Икономическият и социален 

съвет изразява позицията на представителството на 

гражданското общество относно бъдещото развитие на 

общественото здравеопазване и здравната система /собственост, 

инфраструктура, управление, финансиране, договорни 

отношения и др./ 

 Резолюцията на Съвета цели да привлече вниманието на 

държавните институции и обществото по стратегическите цели, 

задачи, политики и очаквани резултати в здравната система с 

хоризонт до 2013 година. 

Проектът на Стратегия се основава на концепцията на 

Световната здравна организация за здравето като състояние на 

пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само 

като липса на заболяване или увреждане. Това определя и 

заложената в нея здравно-политическа доктрина „За здрава нация, 

ползваща достъпни и качествени услуги на здравната система”. 

 

 

 

Икономическият и социален съвет, 

 

- след като анализира представения политически документ на 

Национална здравна стратегия и отчете оценките на 

експертите и представителните групи в него, 

 

- ръководейки се от правата и интересите на пациентите, в 

изпълнение на функцията си да изразява волята на 

организираното гражданско общество и да подпомага 
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отговорните държавни институции по здравните проблеми на 

нацията, 

 

изразява следната позиция по отношение на приетите 

стратегически цели на развитието на общественото здравеопазване и 

здравната система: 

 

1. Стратегическа цел 1 „Осигуряване условия за промоция 

на здравето и профилактика на болестите”. 

 

1.1. Съветът подкрепя задачите за изпълнението на 

формулираната цел – акцентиране върху колективната отговорност 

за здравето и възприемане на промоцията на здраве и 

профилактиката на заболяванията като полезна инвестиция не само 

за здравеопазването, но и за цялостното развитие и на други 

сектори, посредством увеличаване на продуктивността, заетостта и 

социалното единство. 

1.2. Съветът настоява за реализиране на системна дългосрочна 

национална стратегия и политика за ограничаване на епидемията от 

хронични неинфекциозни заболявания чрез „Програми за 

управление на заболяванията”, включващи адекватна 

институционална рамка за управление, координиране, динамичен 

мониторинг, контрол и обратна връзка. Насърчаване на 

макростратегиите за ограничаване на здравните рискове и 

подобряване средата и начина на живот – промени в нормативни 

документи, улесняване на правно-административните процедури, 

засилено участие на общините за подобряване на местните условия 

и др. 

1.3. Съветът препоръчва да се насочат повече усилия към 

провеждането на интегрирана здравна профилактика и 

разработването на профилактични програми с национално значение 

като се включат и национално представените организации на 

работодателите и синдикатите и НПО. 

1.4. Съветът препоръчва изграждане на специфичен капацитет 

в здравеопазването, фокусиран към проблемите и нуждите на 

населението от превантивна дейност и развиване на партньорски 

взаимоотношения между институциите, в т.ч. и между лекар-

пациент. 

 

2. Стратегическа цел 2 „Предоставяне на гарантирани 

здравни услуги с повишено качество и осигурен достъп до 

тях”. 
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2.1. Съветът счита, че насоките за решаване на проблемите, 

свързани с осигуряване на достъп и качествена медицинска помощ 

за населението, са правилно формулирани. 

2.2. Съветът счита, че могат да се постигнат очакваните 

резултати за достъпност, своевременност и достатъчност на 

медицинската помощ, с което да се повиши удовлетвореността на 

гражданите от предоставените им здравни услуги. 

2.3. Съветът препоръчва внедряване на съвременни научни 

постижения в областта на мениджмънта на качеството в 

здравеопазването /система от професионални, поведенчески и 

организационни стандарти/.  

 

3. Стратегическа цел 3 „Подобряване извънболничната 

медицинска помощ”. 

 

3.1. Съветът приема предложените мерки за решаване на 

проблемите с медицинската помощ при спешни и неотложни 

състояния, оптимизиране дейностите на първичната извънболнична 

медицинска помощ и специализираната извънболнична медицинска 

помощ, подобряване денталното здраве на населението и грижите за 

бременните жени и здравето на децата. 

3.2. Съветът препоръчва усъвършенстване на системата за 

заплащане на работещите в здравната сфера, което да позволи по-

добро управление на ресурса и постигане на по-добър баланс между 

финансови възможности и здравни потребности. Разработването на 

новите системи да става със задължителното участие на национално 

представените работодателски и синдикални организации в 

отрасъла. 

3.3. Съветът препоръчва вниманието на държавните 

институции да се насочи към подобряване на очакваните резултати 

по намаляване детската смъртност и политиката за бременните жени 

чрез пряк достъп до специализирана медицинска помощ. 

 

4. Стратегическа цел 4 „Преструктуриране и ефективно 

управление на болничната помощ”. 

 

4.1. Съветът препоръчва извършването на анализ и оценка на 

съществуващата материално-техническа база на публичните 

лечебни заведения за болнична помощ и провежданата 

инвестиционна политика. 

4.2. Съветът настоява да се професионализира болничният и 

клиничният мениджмънт, с оглед повишаване на ефективността и 
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ефикасността на болничните и други видове медицински  и здравни 

дейности. 

4.3. Съветът счита, че трябва да се усъвършенстват 

механизмите на финансиране на болничната медицинска помощ. 

 

5. Стратегическа цел 5 „Осигуряване на лекарствени 

продукти и медицински изделия, съответстващи на 

потребностите и икономическите възможности на 

населението”. 

 

5.1. Съветът приема формулираните проблеми и приоритети в 

дейностите по осигуряване на качествени, ефикасни и безопасни 

лекарствени продукти за населението. 

5.2. Съветът препоръчва провеждане на лекарствена политика, 

базирана на доказателства, при съблюдаване принципа на 

солидарност, без да се нарушават принципите на пазарната 

икономика. 

5.3. Съветът настоява за засилване на прозрачността на 

процедурите при регулация на цените на лекарствата.    

5.4. Съветът настоява за подобряване на баланса между 

генеричните и иновативните лекарствени продукти в съответствие с 

добрите европейски практики. 

 

6. Стратегическа цел 6 „Развитие на човешките ресурси в 

здравеопазването”. 

 

6.1. Съветът подкрепя  предложената система за развитие на 

човешките ресурси в здравеопазването и насоките за 

усъвършенстване на нормативната уредба, за повишаване 

ангажираността на държавата при провеждане на дейностите за 

повишаване на тяхната квалификация. 

6.2. Съветът предлага по-активно участие на професионалния 

мениджмънт в системата на институционалната и програмна 

акредитация на висшите медицински училища. 

6.3. Съветът препоръчва прилагането на активни мерки за 

увеличаване броя на специалистите по здравни грижи и подобряване 

на техния социален и икономически статус. 

6.4. Съветът обръща внимание за необходимостта от 

усъвършенстване на  системата за следдипломна квалификация и 

продължаващото обучение и професионална реализация, 

включително на младите специалисти. 
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7. Стратегическа цел 7 „Създаване на интегрирана система 

за електронен обмен на данни в здравеопазването”. 

 

7.1. Съветът подкрепя изграждането на адекватен капацитет в 

системата на здравеопазването с помощта на съвременни 

информационни технологии. 

7.2. Съветът препоръчва извършването на системен анализ и 

оценка на информационното осигуряване на лечебните заведения. 

 

8. Стратегическа цел 8 „Осигуряване на финансова 

устойчивост на националната система на здравеопазване”. 

 

8.1. Съветът счита за целесъобразна и крайно необходима 

формулираната политика за финансиране на здравната система, по-

нататъшното усъвършенстване модела за задължителното здравно 

осигуряване и развитието на доброволното здравно осигуряване. 

8.2. Съветът препоръчва конкретизиране на подхода по 

въвеждане на конкурентно начало при усъвършенстване на модела 

на задължителното здравно осигуряване. 

 

9. Стратегическа цел 9 „Ефективно членство в Европейския 

съюз”. 

 

9.1. Съветът счита, че формулираните задачи и политики за 

достигане ефективно членство на държавата в Европейския съюз и 

ефективното усвояване на структурните фондове за нуждите на 

здравеопазването са целесъобразни. 

9.2. Съветът поддържа интегрирането на българската 

профилактична и лечебна медицина в европейското медицинско 

пространство и активното международно сътрудничество в 

контекста на Глобалната стратегия на Световната здравна 

организация. 

9.3. Съветът настоява за подобряване на административния 

капацитет за прилагане регламентите и директивите на Европейския 

съюз в областта на здравеопазването. 

 

10.  Относно показателите за оценка на изпълнението на      

Стратегията. 

 

10.1. Съветът приема предложената система от показатели за 

анализ и оценка изпълнението на Стратегията и тяхното 

стандартизиране в шест основни групи. 
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10.2. Съветът предлага с разработения План за действие и 

респективно годишните планове за действие, възприетите 

показатели да получат количествени стойности. 

 

11. Относно мониторинга по изпълнението на Стратегията. 

 

11.1. Съветът счита за рационално министърът на 

здравеопазването да осъществява координацията по мониторинга и 

оценката на изпълнението на Стратегията на национално и местно 

ниво с подкрепата на заинтересованите страни. 

 

Икономическият и социален съвет приема   

актуализирания проект на Национална здравна стратегия с 

предложените бележки и препоръки. 

 

 

 

 

 

     /п/  

Доц. д-р Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 


