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 Място в „Националната  

класификация на професиите и 

длъжностите” в Република 

България 

 

 

 Клас: 3  

Подклас, група: 325  

Приложени специалисти в здравеопазването  

Единична група: 3253  

Здравни работници в общности  

Длъжност: 3253 3001  

Здравен медиатор  
Изисквания Познаване на здравното и социално 

законодателство и съответните политики на 

Република България 

Характеристика на изпълняваната 

длъжност 

Посредничи и фасилитира в процеса на 

осигуряване на достъп до здравни услуги на 

представители на уязвими малцинствени 

групи 

I. Основни задължения 

  1) Работа с клиенти: 

- Запознаване и формулиране не проблема; 

- Оценка на затрудненията за достъп до 

съответните услуги и разработване на план 

за работа по казуса; 

2) Подпомагане на процеса на достъп до 

услуги в сферата на здравеопазването за 

хора, нуждаещи се от здравна помощ: 

- Помага (придружава, информира, 

разяснява) при контактите между 

общопрактикуващите лекари и/ или други 

медицински специалисти и пациента; 

- Извършва патронаж на рискови семейства, 

бременни и млади майки. 

3) Помощ при комуникациите със 

Регионалната здравноосигурителна каса: 

- Здравният медиатор предоставя 

информация за необходимостта и 

значението на услугите, които предоставя 

НЗОК, и помага при попълването на 

необходимата документация; 

- Информира и разяснява какви са правата 

и задълженията на пациента; 

4) Оказва подкрепа при комуникациите с 

Дирекция „Социално подпомагане”, 

Агенцията за закрила на детето и 

Комисията за защита от дискриминация: 

- Медиаторът предоставя информация за 

функционирането на тези институции и 
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Телефонен номер за контакти: 0882749694   

 

улеснява достъпа на клиентите до тях; 

- Медиаторът сезира съответните 

институции за нарушени права (детски, 

социални и правата на човека); 

5) Здравно образование и профилактика на 

населението: 

- Консултира целевата група по проблемите 

на семейното планиране и репродуктивното 

здраве; 

- Обяснява ползата от ваксинациите и 

имунизациите; 

- Съветва по отношение на принципите на 

обща хигиена  и основните здравни 

проблеми;  

- Предоставя информация за здравословен 

начин на живот; 

- Работи съвместно с Регионалната здравна 

инспекция  и съдейства при изпълнение на 

програмите й;                                                     

6) Изготвя  доклади с препоръки пред 

съответните институции ( РЗИ и общинска 

администрация);                                                

7) Участва в реализацията на Национални 

здравни програми, касаещи 

интеграционната политика на етническите 

групи и  изпълнение на регионални здравни 

планове; 

8) Регистрира поетите случаи и предоставя 

отчети за дейността си на Националната 

мрежа на здравните медиатори в България; 


